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ИЗМЕНЕНИЯ 001-055 
внесени от Комисията по регионално развитие

Доклад
Матейс ван Милтенбьорг A8-0414/2018
Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен 
контекст

Предложение за регламент (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) За да се подобри животът на 
гражданите в трансгранични региони 
по морски граници или в 
трансгранични региони между 
държавите членки и трети държави, 
прилагането на настоящия 
регламент и използването на 
механизъм за преодоляване на 
правните и административните 
пречки следва да бъдат разширени, 
така че да обхванат всички региони 
на Съюза, като в същото време се 
спазва правото на Съюза.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Макар че редица ефективни 
механизми за трансгранично 
сътрудничество вече съществуват на 
междуправителствено, регионално и 
местно равнище в някои региони на 
Съюза, те не обхващат всички гранични 
региони на Съюза. С цел да се допълнят 
съществуващите системи е необходимо 
да се създаде доброволен механизъм за 
преодоляване на правни и 
административни пречки във всички 
гранични региони („механизма“).

(8) Макар че редица ефективни 
механизми за трансгранично 
сътрудничество вече съществуват на 
междуправителствено, регионално и 
местно равнище в някои региони на 
Съюза, те не обхващат всички гранични 
региони на Съюза. С цел да се допълнят 
съществуващите системи е необходимо 
да се създаде доброволен механизъм за 
преодоляване на правни и 
административни пречки във всички 
гранични региони („механизмът“), но 
това не възпрепятства създаването 
на алтернативни сравними 
механизми според конкретните 
нужди на национално, регионално или 
местно равнище.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) При пълно зачитане на 
конституционната и институционалната 
структура на държавите членки, 
използването на механизма следва да 
бъде доброволно по отношение тези 
гранични региони в дадена държава 
членка, където съществува друг 
ефективен механизъм или такъв 
може да бъде създаден със съседните 
държави членки. Той трябва да се 
състои от две мерки: подписването и 
сключването на европейски 
трансграничен ангажимент 
(„ангажимента“) или подписването на 
европейска трансгранична декларация 
(„декларацията“).

(9) При пълно зачитане на 
конституционната и институционалната 
структура на държавите членки, 
използването на механизма е 
доброволно. Той трябва да се състои от 
две мерки: подписването и сключването 
на европейски трансграничен 
ангажимент („ангажимента“) или 
подписването на европейска 
трансгранична декларация 
(„декларацията“). Държавите членки 
следва да могат да изберат да 
използват инструмент, който според 
тях е по-полезен.

Изменение 4

Предложение за регламент
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Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Компетентните органи на 
държавите членки, държавите, 
субектите или регионите, които 
участват, следва да приемат, в 
съответствие със своите 
конституционни и правно определени 
специфични правомощия, 
предложеното ad hoc правно решение 
преди сключването и подписването на 
ангажимента или подписването на 
декларацията съгласно настоящия 
регламент.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За сметка на това декларацията ще 
изисква законодателна процедура в 
държавата членка. Органът, приемащ 
декларация, следва да направи 
официално изявление, че в рамките на 
определен срок ще задейства 
законодателната процедура, 
необходима, за да се измени обичайно 
приложимото национално право и да се 
приложи, посредством изрична 
дерогация, правото на съседна държава 
членка.

(11) За сметка на това декларацията ще 
изисква законодателна процедура в 
държавата членка. Органът, приемащ 
декларация, следва да направи 
официално изявление, че в рамките на 
определен срок ще задейства 
законодателната процедура, 
необходима, за да се измени обичайно 
приложимото национално право и да се 
приложи, посредством изрична 
дерогация, правото на съседна държава 
членка, за да се премахнат пречките 
пред изпълнението на съвместни 
трансгранични проекти.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правните пречки се усещат 
предимно от лицата, които си 

(12) Правните пречки се усещат 
предимно от лицата, които си 
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взаимодействат по сухопътните 
граници, тъй като някои от тях 
преминават границите ежедневно или 
ежеседмично. С цел насочване на 
ефекта от настоящия регламент към 
регионите, които са най-близо до 
границата и с най-висока степен на 
интеграция и взаимодействие между 
съседните държави членки, настоящият 
регламент следва да се прилага за 
трансграничните региони, а именно 
територията, обхваната от съседни 
гранични региони по сухопътната 
граница в две или повече държави 
членки, които са региони от ниво 3 по 
NUTS26. Това не следва да 
възпрепятства държавите членки да 
прилагат механизма също така по 
отношение на морските и външните 
граници, различни от тези с държавите 
от ЕАСТ.

взаимодействат по сухопътните 
граници, например трансгранични 
работници, тъй като някои от тях 
преминават границите ежедневно или 
ежеседмично. С цел насочване на 
ефекта от настоящия регламент към 
регионите, които са най-близо до 
границата и с най-висока степен на 
интеграция и взаимодействие между 
съседните държави членки, настоящият 
регламент следва да се прилага за 
трансграничните региони, а именно 
територията, обхваната от съседни 
гранични региони по сухопътната или 
морската граница в две или повече 
държави членки, които са региони от 
ниво 3 по NUTS26. Това не следва да 
възпрепятства държавите членки да 
прилагат механизма също така по 
отношение на външните граници, 
различни от тези с държавите от ЕАСТ, 
доброволно по отношение на всички 
заинтересовани страни.

_________________ _________________
26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS) 
(ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел координиране на задачите на 
различните органи (които в някои 
държави членки включват националните 
и регионалните законодателни органи) в 
рамките на дадена държава членка и 
между органите на една или повече 
съседни държави членки, всяка държава 
членка, която избере да прилага 
механизма, следва да бъде задължена 
да създаде национално звено за 

(13) С цел координиране на задачите на 
различните органи (които в някои 
държави членки включват националните 
и регионалните законодателни органи) в 
рамките на дадена държава членка и 
между органите на една или повече 
съседни държави членки, всяка държава 
членка следва да бъде задължена да 
създаде национално звено за 
трансгранична координация и когато е 
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трансгранична координация и, когато е 
приложимо, регионални звена за 
трансгранична координация и да 
определи техните задачи и 
компетентност на различните етапи на 
механизма, които обхващат започване, 
сключване/подписване, изпълнение и 
мониторинг на ангажиментите и 
декларациите.

целесъобразно, регионални звена за 
трансгранична координация и да 
определи техните задачи и 
компетентност на различните етапи на 
механизма, които обхващат започване, 
сключване/подписване, изпълнение и 
мониторинг на ангажиментите и 
декларациите.

Обосновка

Задължението за създаване на национални звена за трансгранична координация се 
налага на всички държави членки.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Ключовият участник в държавите 
членки, от който се изисква да сключи 
ангажимент или приеме декларация, 
следва да бъде съответното национално 
или регионално звено за трансгранична 
координация, което да осъществява 
връзка с всички компетентни органи в 
своята държава членка и със 
съответните звена в съседната държава 
членка. Следва също така да бъде ясно 
определено, че звеното за 
трансгранична координация може да 
реши дали следва да се започне 
процедурата, водеща до сключването на 
ангажимент или приемането на 
декларация, или за една или повече 
правни пречки вече е било намерено 
решение, които може да се приложи. От 
друга страна, следва също да се 
установи, че държавата членка, чиито 
правни разпоредби следва да се 
прилагат в другата държава членка, 
може да откаже такова прилагане извън 
своята територия. Всяко решение трябва 
да бъде обосновано и съобщено.

(17) Ключовият участник в държавите 
членки, от който се изисква да сключи 
ангажимент или приеме декларация, 
следва да бъде съответното национално 
или регионално звено за трансгранична 
координация, което да осъществява 
връзка с всички компетентни органи в 
своята държава членка и със 
съответните звена в съседната държава 
членка. Следва също така да бъде ясно 
определено, че звеното за 
трансгранична координация може да 
реши дали следва да се започне 
процедурата, водеща до сключването на 
ангажимент или приемането на 
декларация, или за една или повече 
правни пречки вече е било намерено 
решение, които може да се приложи. От 
друга страна, следва също да се 
установи, че държавата членка, чиито 
правни разпоредби следва да се 
прилагат в другата държава членка, 
може да откаже такова прилагане извън 
своята територия. Всяко решение трябва 
да бъде надлежно обосновано и 
съобщено в срок на всички партньори.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Въвеждането на ангажимент с 
непосредствено действие следва да се 
състои в прилагането на национални 
разпоредби на друга държава членка. 
Това означава или изменение на правно 
обвързващи административни актове, 
които вече са приети в съответствие с 
обичайно приложимото национално 
право, или, когато това все още не е 
извършено, приемането на нови 
административни актове, основаващи се 
на законодателството на друга държава 
членка. Когато компетентните органи са 
няколко, като всеки от тях е отговорен 
за различни аспекти на сложна правна 
пречка, ангажиментът следва да се 
придружава от график за всеки един от 
тези аспекти. Приемането и предаването 
на тези изменени или нови 
административни актове следва да се 
урежда от националното 
законодателство относно 
административните процедури при 
спазване на принципа на субсидиарност.

(19) Въвеждането на ангажимент с 
непосредствено действие следва да се 
състои в прилагането на национални 
разпоредби на друга държава членка 
при изпълнението на съвместни 
проекти. Това означава или изменение 
на правно обвързващи административни 
актове, които вече са приети в 
съответствие с обичайно приложимото 
национално право, или, когато това все 
още не е извършено, приемането на 
нови административни актове, 
основаващи се на законодателството на 
друга държава членка, в срок, договорен 
с всички партньори, за да може 
съвместните проекти да се 
стартират навреме. Когато 
компетентните органи са няколко, като 
всеки от тях е отговорен за различни 
аспекти на сложна правна пречка, 
ангажиментът следва да се придружава 
от график за всеки един от тези аспекти. 
Приемането и предаването на тези 
изменени или нови административни 
актове следва да се урежда от 
националното законодателство относно 
административните процедури при 
спазване на принципа на субсидиарност.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Във връзка със създаването на база 
данни съгласно член 8 на Комисията 
следва да се предоставят изпълнителни 
правомощия за определяне на правилата 

(24) Във връзка със създаването на база 
данни съгласно член 7 на Комисията 
следва да се предоставят изпълнителни 
правомощия за определяне на правилата 
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за управлението на тази база данни, 
защитата на данните и модела, който 
трябва да се използва, когато 
информацията относно изпълнението и 
използването на механизма се представя 
от звено за трансгранична координация. 
Тези правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
предвидена в Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета28. За целите на 
практическото прилагане и 
координацията Комитетът за 
координация на европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
следва да бъде комитетът, компетентен 
за процедурата за приемане на актове за 
изпълнение.

за управлението на тази база данни, 
защитата на данните и модела, който 
трябва да се използва, когато 
информацията относно изпълнението и 
използването на механизма се представя 
от звено за трансгранична координация. 
Тези правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
предвидена в Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета28. За целите на 
практическото прилагане и 
координацията Комитетът за 
координация на европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
следва да бъде комитетът, компетентен 
за процедурата за приемане на актове за 
изпълнение.

__________________ __________________
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Националните правила за 
прилагане трябва да уточнят кои 
гранични региони на дадена държава 
членка са обхванати от 
ангажимента или декларацията. 
Тогава Комисията ще бъде в 
състояние да прецени дали 
държавата членка е избрала различен 
механизъм за границите, за които 
нищо не е посочено.

заличава се
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати с Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално правото на защита на 
личните данни (член 8), правото на 
образование (член 14), свободата при 
избор на професия и правото на труд 
(член 15), по-специално свободата на 
лицата да търсят работа, да работят, да 
упражняват правото си на установяване 
и да предоставят услуги във всички 
държави членки, свободата на стопанска 
инициатива (член 16), достъпа до 
социална сигурност и социална помощ 
(член 34), достъпа до здравни грижи 
(член 35) и достъпа до услуги от общ 
икономически интерес (член 36).

(26) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати с Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и 
по-специално правото на защита на 
личните данни (член 8), правото на 
образование (член 14), свободата при 
избор на професия и правото на труд 
(член 15), по-специално свободата на 
лицата да търсят работа, да работят, да 
упражняват правото си на установяване 
и да предоставят услуги във всички 
държави членки, свободата на стопанска 
инициатива (член 16), достъпа до 
социална сигурност и социална помощ 
(член 34), достъпа до здравни грижи 
(член 35), достъпа до услуги от общ 
икономически интерес (член 36) и 
високо равнище на опазване на 
околната среда в съответствие с 
принципа на устойчиво развитие 
(член 37).

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Съгласно принципа на 
пропорционалност, изложен в член 5, 
параграф 4 от ДЕС, съдържанието и 
формата на действията на Съюза не 
могат да надхвърлят необходимото за 
постигането на целите на Договора. 
Използването на специфичния 
механизъм, създаден съгласно 
настоящия регламент, е доброволно. 
Когато държава членка вземе решение 

(28) Съгласно принципа на 
пропорционалност, изложен в член 5, 
параграф 4 от ДЕС, съдържанието и 
формата на действията на Съюза не 
могат да надхвърлят необходимото за 
постигането на целите на Договора. 
Използването на специфичния 
механизъм, създаден съгласно 
настоящия регламент, за преодоляване 
на правни пречки в трансгранични 
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да продължи да преодолява правни 
пречки по отношение на границата си с 
една или повече съседни държави 
членки в конкретен трансграничен 
регион чрез ефективни механизми, 
които е създала на национално равнище 
или които е създала официално или 
неофициално заедно с една или повече 
съседни държави членки, не е 
необходимо да бъде избран механизмът, 
установен по силата на настоящия 
регламент. Също така, ако държава 
членка реши по отношение на 
границата си с една или повече 
съседни държави членки да се 
присъедини към съществуващ 
ефективен механизъм, създаден 
официално или неофициално от една 
или повече съседни държави членки, 
при условие че механизмът дава 
възможност за присъединяване, отново 
не е необходимо да бъде избран 
механизмът, установен по силата на 
настоящия регламент. Ето защо 
настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигане на целите си 
за трансграничните региони, за които 
държавите членки не разполагат с 
ефективни механизми за преодоляване 
на правни пречки.

региони е доброволно и по никакъв 
начин не изключва използването на 
алтернативни сравними 
инструменти. Когато държава членка 
вземе решение да продължи да 
преодолява правни пречки по 
отношение на конкретен съвместен 
проект с една или повече съседни 
държави членки в конкретен 
трансграничен регион чрез ефективни 
механизми, които е създала на 
национално равнище или които е 
създала официално или неофициално 
заедно с една или повече съседни 
държави членки, не е необходимо да 
бъде избран механизмът, установен по 
силата на настоящия регламент. Също 
така, ако държава членка реши по 
отношение на конкретен съвместен 
проект с една или повече съседни 
държави членки да се присъедини към 
съществуващ ефективен механизъм, 
създаден официално или неофициално 
от една или повече съседни държави 
членки, при условие че механизмът дава 
възможност за присъединяване, отново 
не е необходимо да бъде избран 
механизмът, установен по силата на 
настоящия регламент. Накрая, ако 
държава членка реши заедно с една 
или повече съседни държави членки да 
създаде официално или неофициално 
нов ефективен механизъм с цел 
преодоляване на правни пречки, 
възпрепятстващи изпълнението на 
съвместен проект в трансгранични 
региони, не е необходимо да бъде 
избран механизмът, установен по силата 
на настоящия регламент. Ето защо 
настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигане на целите си 
за трансграничните региони, за които 
държавите членки не разполагат с 
ефективни механизми за преодоляване 
на правни пречки.

Изменение 14
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Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Настоящият регламент следва 
да бъде в съответствие с принципа на 
субсидиарност. Той по никакъв начин 
не засяга суверенитета на държавите 
членки, нито противоречи на 
техните съответни конституции.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се въвежда 
механизъм, който да позволи 
прилагането в една държава членка по 
отношение на даден трансграничен 
регион на правните разпоредби на друга 
държава членка, когато прилагането на 
правните разпоредби на първата 
държава членка би представлявало 
правна пречка, възпрепятстваща 
изпълнението на съвместен проект 
(„механизма“).

1. С настоящия регламент се въвежда 
доброволен механизъм, който да 
позволи прилагането в една държава 
членка по отношение на определен 
съвместен проект в трансграничен 
регион на правните разпоредби на друга 
държава членка, когато прилагането на 
правните разпоредби на първата 
държава членка би представлявало една 
или повече правни пречки, 
възпрепятстващи изпълнението на 
съвместен проект („механизма“).

Обосновка

Формулировката в предложението поражда съмнения относно тълкуването дали 
дадена държава членка може да избере европейския трансграничен механизъм за 
всеки отделен „съвместен проект“ или е длъжна да вземе решение относно 
прилагането на механизма за всички възможни „съвместни проекти“ по 
протежението на дадена граница. Докладчикът иска да избегне положение, в което 
държави членки, които понастоящем не разполагат с действащи механизми, нямат 
друг избор, освен да изберат европейския трансграничен механизъм. Прилагането на 
европейския трансграничен механизъм следва да бъде на доброволно начало и въз 
основа на оценка на всеки отделен случай от страна на държавата членка.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правната защита на лицата, които 
пребивават в трансграничен регион, във 
връзка с механизма.

в) правната защита на лицата, които 
пребивават в трансграничен регион или 
които живеят там за ограничен 
период, във връзка с механизма.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „трансграничен регион“ означава 
територията, обхваната от съседни 
гранични региони по сухопътната 
граница в две или повече държави 
членки, които са региони от ниво 3 по 
NUTS;

(1) „трансграничен регион“ означава 
територията, обхваната от съседни 
гранични региони по сухопътната или 
морската граница в две или повече 
държави членки, които са региони от 
ниво 3 по NUTS;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „съвместен проект“ означава всяка 
част от инфраструктурата с въздействие 
в даден трансграничен регион или всяка 
услуга от общ икономически интерес, 
предоставяна в даден трансграничен 
регион;

(2) „съвместен проект“ означава всяка 
част от инфраструктурата с въздействие 
в даден трансграничен регион или всяка 
услуга от общ икономически интерес, 
предоставяна в даден трансграничен 
регион, независимо дали това 
въздействие се проявява и от двете 
страни на границата или само от 
едната ѝ страна;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „инициатор“ означава субект, (5) „инициатор“ означава субект, 
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който идентифицира правните пречки 
и задейства механизма, като представя 
инициативен документ;

който идентифицира една или повече 
правни пречки и задейства механизма, 
като представя инициативен документ;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дадена държава членка трябва 
или да избере механизма, или да 
предпочете да използва 
съществуващите начини за 
преодоляване на правни пречки, 
затрудняващи осъществяването на 
съвместен проект в трансгранични 
региони на конкретна граница с една 
или повече съседни държави членки.

1. Държавите членки могат да 
изберат механизма или да 
предпочетат да използват други 
начини за преодоляване на правни 
пречки, затрудняващи осъществяването 
на съвместен проект в трансгранични 
региони с една или повече съседни 
държави членки.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дадена държава членка може също 
да реши по отношение на конкретна 
граница с една или повече съседни 
държави членки да се присъедини към 
използването на съществуващ 
ефективен начин, създаден официално 
или неофициално от една или повече 
съседни държави членки.

2. Дадена държава членка може по 
отношение на съвместен проект в 
трансгранични региони с една или 
повече съседни държави членки да се 
присъедини към използването на 
съществуващ ефективен начин, 
създаден официално или неофициално 
от една или повече съседни държави 
членки или тя прилага механизма по 
отношение на декларацията.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат също 
така да използват механизма в 
трансграничните региони по 
морските граници или в 
трансграничните региони между една 
или повече държави членки и една или 
повече трети държави или една или 
повече отвъдморски страни и 
територии.

3. Държавите членки могат също 
така да прилагат механизма към 
съвместен проект в трансграничен 
регион между една или повече държави 
членки и една или повече трети държави 
или една или повече отвъдморски 
страни и територии доброволно по 
отношение на всички заинтересовани 
страни.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена държава членка 
избере механизма, тя създава едно или 
повече звена за трансгранична 
координация по един от следните 
начини:

1. Всяка държава членка създава или 
определя едно или повече звена за 
трансгранична координация по един от 
следните начини:

Обосновка

В предложението на докладчика звената за трансгранична координация ще бъдат от 
основно значение, за да се прецени дали и как да се преодоляват правни пречки. Ето 
защо докладчикът предлага във всяка държава членка да се въведат задължително 
звена за трансгранична координация. Тъй като прилагането на европейския 
трансграничен механизъм ще се задейства доброволно, от държавите членки зависи 
да преценят какво трябва да бъде равнището на административния капацитет на 
тези звена за трансгранична координация.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да осъществява връзка със звената 
за трансгранична координация в съседна 
държава членка или държави членки и 
със звената за трансгранична 
координация в други териториални 
единици със законодателни правомощия 

г) да осъществява връзка със звената 
за трансгранична координация в съседна 
държава членка или държави членки и 
със звената за трансгранична 
координация в други териториални 
единици със законодателни правомощия 
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в собствената си държава членка или в 
друга държава членка, ако такива звена 
съществуват;

в собствената си държава членка или в 
друга държава членка;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по искане на даден компетентен 
ангажиращ се орган, намиращ се в друга 
държава членка без собствено звено за 
трансгранична координация, 
извършване на предварителен анализ на 
инициативен документ;

в) по искане на даден компетентен 
ангажиращ се орган, намиращ се в друга 
държава членка, извършване на 
предварителен анализ на инициативен 
документ;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) публикува и поддържа актуален 
списък на всички национални и 
регионални звена за трансгранична 
координация;

б) създава, публикува и поддържа 
актуална база данни на всички 
национални и регионални звена за 
трансгранична координация;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията изготвя подкрепяща 
комуникационна стратегия с цел:
a) да насърчи обмена на най-добри 
практики;
б) да предостави практическа 
информация и тълкуване на 
предметния обхват и на 
тематичната насоченост на 
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настоящия регламент; както и
в) да разясни точната процедура за 
сключване на ангажимент или 
приемане на декларация.

Обосновка

Приложението на регламента следва да се придружава от информационна кампания, 
предоставяща ясна и практическа информация, която ще улесни прилагането му от 
заинтересованите лица.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инициаторът посочва правната 
пречка по отношение на планирането, 
разработването, набирането на 
персонал, финансирането или 
функционирането на даден съвместен 
проект.

1. Инициаторът посочва една или 
повече правни пречки по отношение на 
планирането, разработването, 
набирането на персонал, финансирането 
или функционирането на даден 
съвместен проект.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на съвместния проект и 
на неговия контекст, на съответната 
правна пречка в ангажиращата се 
държава членка, както и на обосновката 
за преодоляване на правната пречка;

a) описание на съвместния проект и 
на неговия контекст, на една или повече 
съответни правни пречки в 
ангажиращата се държава членка, както 
и на обосновката за преодоляване на 
една или повече правни пречки;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) списък на конкретните законови б) списък на конкретните законови 
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разпоредби на прехвърлящата държава 
членка, с които се преодолява 
правната пречка, или, когато не 
съществуват подходящи законови 
разпоредби, предложение за ad hoc 
правно решение;

разпоредби на прехвърлящата държава 
членка, с които се преодоляват една 
или повече правни пречки, или, когато 
не съществуват подходящи законови 
разпоредби, предложение за ad hoc 
правно решение;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварителен анализ на инициативния 
документ от ангажиращата се държава 
членка

Предварителен анализ на инициативния 
документ от ангажиращата се и 
прехвърлящата държава членка или 
държави членки

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентното звено за 
трансгранична координация анализира 
инициативния документ. То осигурява 
контактите с всички компетентни 
ангажиращи се органи и с националните 
или, където е уместно, други 
регионални звена за трансгранична 
координация в ангажиращата се 
държава членка и с националното звено 
за трансгранична координация в 
прехвърлящата държава членка.

1. Компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка 
анализира инициативния документ. То 
осигурява контактите с всички 
компетентни ангажиращи се органи и с 
националните или, където е уместно, 
други регионални звена за 
трансгранична координация в 
ангажиращата се държава членка и с 
националното звено за трансгранична 
координация в прехвърлящата държава 
членка.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1a. В рамките на три месеца от 
получаването на инициативен 
документ компетентното звено за 
трансгранична координация на 
прехвърлящата държава членка 
изпраща предварителните си 
коментари на компетентното звено 
за трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от три месеца след 
получаване на инициативния документ 
компетентното звено за трансгранична 
координация предприема едно или 
повече от следните действия, които се 
предават на инициатора в писмена 
форма:

2. В срок от шест месеца след 
получаване на инициативния документ 
компетентното звено за трансгранична 
координация на ангажиращата се 
държава членка предприема едно или 
повече от следните действия, които се 
предават на инициатора в писмена 
форма:

Обосновка

Оценката на инициативата може да бъде сложна и отнемаща повече време от 
предложените три месеца, особено като се вземат предвид летните и/или 
ваканционните периоди.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информира инициатора за своята 
преценка, че правната пречка се 
състои от един от случаите, изброени в 
член 12, параграф 4, и описва 
ангажимента на компетентния 
ангажиращ се орган да промени или да 
адаптира тази правна пречка;

г) информира инициатора за своята 
преценка, че една или повече правни 
пречки се състоят от един от случаите, 
изброени в член 12, параграф 4, и 
описва ангажимента на компетентния 
ангажиращ се орган да промени или да 
адаптира тази правна пречка;
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) информира инициатора за своята 
преценка, че правната пречка се 
състои от един от случаите, изброени в 
член 12, параграф 4, като същевременно 
излага мотивите си да откаже да 
промени или адаптира тази правна 
пречка и посочва средствата за правна 
защита срещу това решение съгласно 
правото на ангажиращата се държава 
членка;

д) информира инициатора за своята 
преценка, че една или повече правни 
пречки се състоят от един от случаите, 
изброени в член 12, параграф 4, като 
същевременно излага мотивите си да 
откаже да промени или адаптира тази 
правна пречка и посочва средствата за 
правна защита срещу това решение 
съгласно правото на ангажиращата се 
държава членка;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) пренасочва инициатора към 
избор на съществуващ механизъм 
съгласно посоченото в член 4, 
параграф 2, за да се преодолеят една 
или повече правни пречки, 
възпрепятстващи изпълнението на 
съвместния проект, или към 
директно прехвърляне на 
инициативни документ на 
компетентния орган по съответния 
механизъм;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) информира инициатора, че една 
или повече от съответните държави 
членки са решили да не преодоляват 
една или повече от правните пречки, 



PE635.321/ 19

BG

установени от инициатора, като са 
изложили основанията за това 
решение в писмена форма.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Предварителен анализ на 
инициативния документ от 
прехвърлящата държава членка
При получаване на инициативен 
документ компетентното звено за 
трансгранична координация на 
прехвърлящата държава членка 
изпълнява и задачите, изброени в 
член 10, параграф 2, и може да 
изпрати предварителните си 
коментари на компетентното звено 
за трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка поиска 
преразгледан инициативен документ 
или допълнителна конкретна 
информация, то анализира 
преразгледания инициативен документ 
и/или допълнителната конкретна 
информация и в срок от три месеца 
след получаването им предприема 
същите действия като тези, които се 
предприемат при първоначалното 
предоставяне на инициативния 

1. Когато компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка поиска 
преразгледан инициативен документ 
или допълнителна конкретна 
информация, то анализира 
преразгледания инициативен документ 
и/или допълнителната конкретна 
информация и в срок от шест месеца 
след получаването им предприема 
същите действия като тези, които се 
предприемат при първоначалното 
предоставяне на инициативния 
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документ. документ.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка счита, 
че преразгледаният инициативен 
документ все още не е в съответствие с 
член 10 или че допълнителната 
конкретна информация все още не е 
достатъчна, в срок от три месеца след 
получаването на преразгледания 
инициативен документ то информира 
инициатора в писмен вид за своето 
решение да прекрати процедурата. Това 
решение трябва да бъде надлежно 
обосновано.

2. Когато компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка счита, 
че преразгледаният инициативен 
документ все още не е в съответствие с 
член 10 или че допълнителната 
конкретна информация все още не е 
достатъчна, в срок от шест месеца след 
получаването на преразгледания 
инициативен документ то информира 
инициатора в писмен вид за своето 
решение да прекрати процедурата. Това 
решение трябва да бъде надлежно 
обосновано.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато анализът, извършен от 
компетентното звено за трансгранична 
координация на ангажиращата се 
държава членка или от компетентния 
ангажиращ се орган, покаже, че 
правната пречка, описана в 
инициативния документ, се основава на 
неправилно разбиране или погрешно 
тълкуване на съответното 
законодателство или на липсата на 
достатъчно информация относно 
съответното законодателство, 
процедурата приключва, като 
инициаторът се информира за 
преценката, че не съществува правна 
пречка.

3. Когато анализът, извършен от 
компетентното звено за трансгранична 
координация на ангажиращата се 
държава членка или от компетентния 
ангажиращ се орган, покаже, че една 
или повече правни пречки, описани в 
инициативния документ, се основават 
на неправилно разбиране или погрешно 
тълкуване на съответното 
законодателство или на липсата на 
достатъчно информация относно 
съответното законодателство, 
процедурата приключва, като 
инициаторът се информира за 
преценката, че не съществува правна 
пречка.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато правната пречка се 
състои само в административна 
разпоредба, правило или 
административна практика на 
ангажиращата се държава членка или 
административна разпоредба, правило 
или административна практика, които 
ясно се различават от разпоредба, 
приета в съответствие със 
законодателна процедура, и 
следователно могат да бъдат променяни 
или адаптирани без законодателна 
процедура, компетентният ангажиращ 
се орган информира инициатора в 
писмена форма за отказа или 
готовността си да промени или 
приспособи съответната 
административна разпоредба, правило 
или административна практика в срок от 
осем месеца.

4. Когато една или повече правни 
пречки се състоят само в 
административна разпоредба, правило 
или административна практика на 
ангажиращата се държава членка или 
административна разпоредба, правило 
или административна практика, които 
ясно се различават от разпоредба, 
приета в съответствие със 
законодателна процедура, и 
следователно могат да бъдат променяни 
или адаптирани без законодателна 
процедура, компетентният ангажиращ 
се орган информира инициатора в 
писмена форма за отказа или 
готовността си да промени или 
приспособи съответната 
административна разпоредба, правило 
или административна практика в срок от 
осем месеца.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на съвместния проект и 
на неговия контекст, на съответната 
правна пречка, както и на обосновката 
за преодоляване на правната пречка;

a) описание на съвместния проект и 
на неговия контекст, на една или повече 
съответни правни пречки, както и на 
обосновката за преодоляване на една 
или повече правни пречки;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) списъкът на конкретните правни 
разпоредби, които представляват правна 
пречка и които следователно няма да се 
прилагат по отношение на съвместния 
проект;

б) списъкът на конкретните правни 
разпоредби, които представляват една 
или повече правни пречки и които 
следователно няма да се прилагат по 
отношение на съвместния проект;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в рамките на максимум три 
месеца след предаването на 
информацията съгласно член 10, 
параграф 2 или член 12, параграфи 1 и 
2;

a) в рамките на максимум шест 
месеца след предаването на 
информацията съгласно член 10, 
параграф 2 или член 12, параграфи 1 и 
2;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентното звено за 
трансгранична координация на 
прехвърлящата държава членка 
разглежда проекта за ангажимент или за 
декларация, получен в съответствие с 
член 15, и в срок от три месеца след 
получаването на проекта и след 
консултация с компетентните 
прехвърлящи органи предприема едно 
или повече от следните действия:

1. Компетентното звено за 
трансгранична координация на 
прехвърлящата държава членка 
разглежда проекта за ангажимент или за 
декларация, получен в съответствие с 
член 15, и в срок от шест месеца след 
получаването на проекта и след 
консултация с компетентните 
прехвърлящи органи предприема едно 
или повече от следните действия:

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В държавите членки, в които 
компетентният прехвърлящ орган 
подписва ангажимент или декларация, 
компетентното звено за трансгранична 
координация на прехвърлящата държава 
членка изпраща, в съответствие с букви 
а) и б) от параграф 1, два оригинални 
екземпляра, подписани от 
прехвърлящия орган.

2. В държавите членки, в които 
компетентният прехвърлящ орган 
подписва ангажимент или декларация, 
компетентното звено за трансгранична 
координация на прехвърлящата държава 
членка изпраща, в съответствие с букви 
а) и б) от параграф 1, един от двата 
оригинални екземпляра, подписани от 
прехвърлящия орган, на 
компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка 
разглежда отговора, изпратен от 
компетентното звено за трансгранична 
координация на прехвърлящата държава 
членка, и предприема в срок от най-
много един месец след получаването му 
едно или повече от следните действия, 
които ще бъдат предадени на 
компетентния прехвърлящ орган в 
писмена форма:

1. Компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка 
разглежда отговора, изпратен от 
компетентното звено за трансгранична 
координация на прехвърлящата държава 
членка, и предприема в срок от най-
много три месеца след получаването 
му едно или повече от следните 
действия, които ще бъдат предадени на 
компетентния прехвърлящ орган в 
писмена форма:

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в случая на параграф 2, буква а) — 
финализира ангажимента или 
декларацията, подписва два оригинални 
екземпляра и изпраща един от тях за 

a) в случая на член 16, параграф 1, 
буква а) — финализира ангажимента 
или декларацията, подписва три 
оригинални екземпляра и изпраща един 
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подпис на компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка;

от тях за подпис на компетентното звено 
за трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случая на параграф 2, буква б) — 
изменя ангажимента или декларацията 
по отношение на информацията в 
ангажимента или декларацията, 
обхваната съответно от член 14, 
параграф 1, букви е) и з), финализира 
ангажимента или декларацията, 
подписва два оригинални екземпляра и 
изпраща един от тях за подпис на 
компетентното звено за трансгранична 
координация на прехвърлящата държава 
членка;

б) в случая на член 16, параграф 1, 
буква б) — изменя ангажимента или 
декларацията по отношение на 
информацията в ангажимента или 
декларацията, обхваната съответно от 
член 14, параграф 1, букви е) и з), 
финализира ангажимента или 
декларацията, подписва три 
оригинални екземпляра и изпраща един 
от тях за подпис на компетентното звено 
за трансгранична координация на 
прехвърлящата държава членка;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случая на параграф 2, буква в) — 
информира инициатора и Комисията, 
като добавя обосновката, изложена от 
компетентния прехвърлящ орган;

в) в случая на член 16, параграф 1, 
буква в) — информира инициатора и 
Комисията, като добавя обосновката, 
изложена от компетентния прехвърлящ 
орган;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в случая на параграф 2, буква г) — 
разглежда измененията и или 

г) в случая на член 16, параграф 1, 
буква г) — разглежда измененията и 
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предприема действията по буква б) от 
настоящия параграф, или започва 
отново втора процедура по член 9, 
като посочва защо някои или всички 
изменения не могат да бъдат приети от 
компетентния ангажиращ се орган.

или предприема действията по буква б) 
от настоящия параграф, или 
предприема действията по 
буква в) от настоящия параграф, като 
посочва защо някои или всички 
изменения не могат да бъдат приети от 
компетентния ангажиращ се орган.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При получаване на ангажимента 
или декларацията, подписан(а) от 
компетентното звено за трансгранична 
координация или от компетентния 
прехвърлящ орган в случаите на 
параграф 1, букви а) или б), или — 
когато компетентното звено за 
трансгранична координация на 
прехвърлящата държава членка е 
отговорило положително съгласно 
втората процедура по параграф 1, 
буква г) — компетентното звено за 
трансгранична координация на 
ангажиращата се държава членка:

2. При получаване на ангажимента 
или декларацията, подписан(а) от 
компетентното звено за трансгранична 
координация или от компетентния 
прехвърлящ орган в случаите на 
параграф 1, букви а) или б), 
компетентното звено за трансгранична 
координация на ангажиращата се 
държава членка:

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 Член 25

Докладване Докладване

До дд мм гггг г. [т.е. 1-вия ден от месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент + пет години; да се попълни 
от Службата за публикации], Комисията 
представя доклад до Европейския 
парламент, Съвета и Комитета на 
регионите за оценка на прилагането на 

1. До дд мм гггг г. [т.е. 1-вия ден от 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент + три години; да 
се попълни от Службата за публикации], 
Комисията представя доклад до 
Европейския парламент, Съвета и 
Комитета на регионите за оценка на 
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настоящия регламент въз основа на 
показатели за неговата ефективност, 
ефикасност, относимост, европейска 
добавена стойност и възможности за 
опростяване.

прилагането на настоящия регламент 
въз основа на показатели за неговата 
ефективност, ефикасност, относимост, 
европейска добавена стойност и 
възможности за опростяване.

2. В доклада, посочен в параграф 1, 
Комисията посочва по-специално 
географския и тематичния обхват на 
настоящия регламент, определени в 
член 3, съответно точки 1 и 2.
3. Преди изготвянето на доклада 
Комисията провежда публична 
консултация с различните 
участници, в това число местните и 
регионалните органи и организациите 
на гражданското общество.


