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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 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
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2017)0085),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 291, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до 
Парламента (C8-0034/2017),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по 
земеделие и развитие на селските райони, както и на комисията по 
конституционни въпроси, 

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0000/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се 
до конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
ефикасно на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Следователно 
основните елементи на системата 
могат да продължат да 
функционират без промени.  Все пак 
изглежда обосновано да бъдат 
направени някои целенасочени 
промени, отнасящи се до конкретни 
аспекти на процедурата на равнище 
апелативен комитет. Тези изменения 
имат за цел да се осигури по-голяма 
политическа отчетност и ангажираност 
по отношение на политически 
чувствителните актове за изпълнение, 
без обаче да се променя правната и 
институционалната отговорност за 
актовете за изпълнение, уредена с 
Регламент (ЕС) № 182/2011. По-
нататъшната цел, залегнала в 
основата на измененията, е да се 
подобри осведомеността на 
гражданите за процедурите, свързани 
с актовете за изпълнение. За да се 
повиши доверието в институциите 
на Съюза, от съществено значение е 
гражданите не само да бъдат 
информирани относно вземането на 
решения, но и да им се разяснят 
основанията за тези решения.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се увеличи значението 
на апелативния комитет, ролята му 
трябва да се засили, като се предвиди 

(8) С цел да се увеличи значението 
на апелативния комитет, ролята му 
трябва да се засили, като се предвиди 
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възможност за провеждане на 
допълнително заседание на апелативния 
комитет, когато не е дадено становище. 
Освен това, за да се гарантира 
политическа дискусия, необходимото 
равнище на представителство при 
провеждането на допълнителното 
заседание на апелативния комитет 
следва да е министерското равнище. 
За да се даде възможност за 
организирането на такова допълнително 
заседание срокът, в който апелативният 
комитет трябва да излезе със становище, 
следва да бъде удължен.

възможност за провеждане на 
допълнително заседание на апелативния 
комитет, когато не е дадено становище. 
Освен това, за да се гарантира 
политическа дискусия, подходящото 
равнище на представителство при 
провеждането на допълнителното 
заседание на апелативния комитет 
следва да е на достатъчно високо 
политическо равнище, като например 
министерско равнище. За да се даде 
възможност за организирането на такова 
допълнително заседание срокът, в който 
апелативният комитет трябва да излезе 
със становище, следва да бъде удължен.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има 
възможност в специфични случаи да 
поиска от Съвета да изрази своите 
виждания и ориентация за 
последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Комисията 
следва да вземе предвид позицията, 
изразена от Съвета в рамките на 3 
месеца след сезирането. В надлежно 
обосновани случаи Комисията може да 
посочи по-кратък срок при сезиране.

(10) Комисията следва да има 
възможност в специфични случаи да 
поиска от Съвета да изрази своите 
виждания и ориентация за 
последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици и следва да 
информира Европейския парламент за 
това. Комисията следва да вземе 
предвид позицията, изразена от Съвета в 
рамките на 3 месеца след сезирането. В 
надлежно обосновани случаи Комисията 
може да посочи по-кратък срок при 
сезиране. Изразената от Съвета 
позиция следва да бъде изпратена без 
ненужно забавяне и на Европейския 
парламент.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки следва да се 
оповестяват публично.

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки по време на цялата 
процедурата по консултиране и 
процедурата по разглеждане и 
отделните гласове на представителите 
на държавите членки следва да се 
оповестяват публично.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) С цел повишаване на 
видимостта и осведомеността на 
гражданите, начинът на гласуване на 
всеки представител на държава 
членка следва да бъде придружен от 
обосновка. 

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Следва допълнително да се 
увеличи достъпността на регистъра 
и следва да  се направят промени в 
съдържанието му с цел гарантиране 
на повече прозрачност. Съществен 
елемент в този процес ще бъде 
подобряването на функциите за 
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търсене в регистъра.
Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 3 – параграф 7 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Когато апелативният комитет не даде 
становище, съгласно член 6, параграф 3, 
втора алинея председателят може да 
вземе решение апелативният комитет да 
проведе още едно заседание на равнище 
министри. В тези случаи апелативният 
комитет дава становището си в срок от 3 
месеца от първоначалната дата на 
сезирането.

„Когато апелативният комитет не даде 
становище, съгласно член 6, параграф 3, 
втора алинея председателят може да 
вземе решение апелативният комитет да 
проведе още едно заседание на 
достатъчно високо равнище, като 
например на равнище министри. В тези 
случаи апелативният комитет дава 
становището си в срок от 3 месеца от 
първоначалната дата на сезирането.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 3а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато апелативният комитет не 
даде становище, Комисията може да 
отправи въпроса до Съвета, така че той 
да изрази своите виждания и ориентация 
относно последиците в по-широк план 
от липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Комисията 
взема предвид позицията, изразена от 
Съвета в рамките на 3 месеца след 
сезирането. В надлежно обосновани 
случаи Комисията може да посочи по-

3а. Когато апелативният комитет не 
даде становище, Комисията може да 
отправи въпроса до  Съвета, така че той 
да изрази своите виждания и ориентация 
относно последиците в по-широк план 
от липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици и следва да 
информира за това Европейския 
парламент без ненужно забавяне. 
Комисията взема предвид позицията, 
изразена от Съвета в рамките на 3 
месеца след сезирането. В надлежно 
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кратък срок при сезиране. обосновани случаи Комисията може да 
посочи по-кратък срок при сезиране. 
Изразената от Съвета позиция се 
изпраща без ненужно забавяне и на 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „резултатите от гласуванията, 
включително при сезиране на 
апелативния комитет, гласовете, 
изразени от представителя на всяка 
държава членка“;

д) резултатите от гласуванията, 
включително гласовете, изразени от 
представителя на всяка държава членка, 
придружени с обосновка, както и 
въздържалите се;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 3

Текст в сила Изменение

aа) Параграф 3 се заменя със 
следното:

3. Европейският парламент и 
Съветът имат достъп до информацията, 
посочена в параграф 1, в съответствие 
с приложимите правила.

"3. Европейският парламент и 
Съветът, без ненужно забавяне, имат 
достъп до информацията, посочена в 
параграф 1.“

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
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Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф:
„5a. За да осигури по-голяма 
прозрачност, Комисията гарантира, 
че функциите за търсене в регистъра 
дават възможност за търсене по 
области на политиката.“

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 14 февруари 2017 г. Европейската комисия представи предложение (COM (2018) 85 
final) за реформа на системата на ЕС за комитология (Регламент (ЕС) № 182/2011). 
Предложението има за цел повишаване на прозрачността и отчетността при 
прилагането на правото на ЕС в редица области на политиката, отличаващи се с висока 
степен на разногласие, посредством следните мерки:

 промяна на правилата за гласуване на последния етап от процедурата по 
комитология (т.нар. апелативен комитет), така че да се вземат предвид само 
гласове „за“ или „против“. Целта е да се намали използването на гласа 
„въздържал се“ и броят на ситуациите, в които комитетът не е в състояние да 
заеме позиция, а Комисията е задължена да действа без ясен мандат от 
държавите членки.

 Включване на националните министри, като се позволи на Комисията да сезира 
повторно апелативния комитет на равнище министри, в случай че националните 
експерти не са приели  позиция. 

 Повишаване на прозрачността при гласуването на равнище апелативен комитет.

 Осигуряване на политически принос, като на Комисията се предостави 
възможността да отнесе въпроса до Съвета за становище, ако апелативният 
комитет не съумее да заеме позиция.  

Като цяло докладчикът приветства предложението на Комисията, но също така би 
искал да подчертае, че в повечето случаи настоящата система функционира 
задоволително, така че предложението на Комисията се отнася само до ограничен, 
макар и чувствителен сегмент от случаите, представени на комисиите. 

Въпреки това неотдавнашните примери сочат, че действащият механизъм може да бъде 
подобрен с цел повишаване на сигурността и прозрачността на процедурата. 
Опазването на околната среда, както и други въпроси от ключово значение като 
здравето и безопасността на храните представляват важни области, по отношение на 
които държавите членки следва да демонстрират политическа отчетност и трябва да 
действат прозрачно, така че гражданите да са запознати не само с техните решения, но 
и с причините, довели до тях.  

Съгласно Договора за Европейския съюз решенията се вземат възможно най-открито и 
възможно най-близо до гражданите (член 10, параграф 3 от ДЕС).
 Институциите на ЕС насърчават европейските ценности, преследват неговите цели, 
служат на неговите интереси, на интересите на неговите граждани и на тези на 
държавите-членки, както и да осигурява съгласуваност, ефикасност и последователност 
на неговите политики и дейности (член 13 от ДЕС). Европейският съюз е изграден 
върху основния принцип на правовата държава, чийто съществен елемент е 
прозрачността и институциите трябва да играят водеща роля при спазването на този 
принцип.
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Необходимо е да предприемем стъпки за проактивно постигане на повече прозрачност 
и отчетност, за да запазим и укрепим доверието на европейските граждани в 
процедурите на институциите на ЕС и по-специално в процедурата по комитология.

Докладчикът си поставя за цел да подобри системата в това отношение. Поради това 
докладчикът предлага следните елементи, като взема предвид и позициите, приети от 
подпомагащите комисии на Европейския парламент.

- Налице е принципна необходимост от подобряване на осведомеността на 
гражданите относно процедурите, свързани с актовете за изпълнение. За да се 
повиши доверието в институциите на ЕС, от основно значение е не само да се 
информират гражданите за вземането на решения, но и да се обясняват мотивите 
за тях.

- За тази цел е необходимо държавите членки да прилагат към своя вот обосновка, 
независимо дали са гласували „за“, „против“ или „въздържал се“ и независимо 
от резултата от гласуването.

- Допълнителните заседания на апелативния комитет, свикан от неговия 
председател в случай на липса на становище, следва да се провеждат на 
достатъчно високо политическо равнище, като например на равнище министри.  
Процедурният правилник на апелативния комитет вече предвижда възможността 
за свикване на заседание на апелативния комитет на равнище министри (член 1, 
параграф 5, втора алинея). Освен това настоящото изменение е в съответствие с 
член 5 от Процедурния правилник на апелативния комитет.

- Необходимо е да се увеличи достъпността на регистъра на комитологията и да 
се внесат промени в неговото съдържание, което ще позволи на гражданите да се 
запознаят не само с формалните елементи на процедурата, но и с мотивите за 
решенията на държавите членки. Съществено в това отношение е подобряването 
на функциите за търсене.

- Изключително важно е да се гарантира, че Европейският парламент е 
информиран за всеки отделен случай, когато Комисията отнася въпроса до 
Съвета на министрите за становище при липсата на ясна позиция на апелативния 
комитет. Политическите становища, предоставени от Съвета на министрите, 
също следва да бъдат споделяни с Европейския парламент.

Важен елемент от политическите насоки за периода 2019—2024 г., приет от новата 
Европейска комисия, е да се гарантира повече прозрачност при функционирането на 
институциите, за да се повиши доверието на гражданите в Съюза. Докладчикът желае 
да изрази увереността си, че в този дух Комисията ще съумее да постигне  известен 
напредък в Съвета по проекта за предложение.


