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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Комисията по транспорт и туризъм приветства предложението на Комисията, тъй като 

то представлява значителна стъпка към всеобхватното привеждане в съответствие на 

законодателството на ЕС към режима на делегирани актове и актове за изпълнение 

съгласно изискванията на Договора от Лисабон, в сила вече почти осем години.  

Настоящото предложение има за цел да приведе в съответствие разпоредбите относно 

процедурата по регулиране с контрол (ПРК) в 168 законодателни акта, в това число 34 

основни акта, свързани с мобилността и транспортната политика.  

В много области на правото, например транспорта, въпроси, които в началото изглеждат 

по-скоро технически, е възможно да изискват вземането на политически решения, 

носещи важни последствия; поради това Парламентът следва да се възползва от 

възможността за делегиране на правомощия на Комисията, за да се гарантира 

демократичната легитимност на целия законодателен процес на равнище ЕС. 

Измененията засягат следните въпроси: 

• продължителността на делегирането на правомощия от пет години с автоматично 

продължаване след доклад на Комисията, който ще бъде изготвен девет месеца 

преди края на петгодишния период; 

• оправомощаване за приемане на делегирани актове за допълване на Директива 

97/70 на Съвета и Регламент (ЕО) № 725/2004; 

• оправомощаване за приемане на делегирани актове за изменение на Директива 

2009/18/ЕО, Директива 2009/59/ЕО, Директива 2001/96/ЕО, Директива 

2009/18/ЕО, за да се изключва от приложното поле всяко изменение на 

международни инструменти, ако съществува явен риск да се понижи стандартът 

на морската безопасност. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правни въпроси да 

вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VII – точка 60 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 437/2003 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а за 
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относно установяването на други 

стандарти за точност.“; 
допълване на настоящия регламент с 
установяването на други стандарти за 

точност.“; 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 102 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕИО) № 3922/91 

Член 11a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 11, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 11, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 103 – параграф 2 – точка 2 

Директива 95/50/ЕО 

Член 9аа – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 9а, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 9а, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 
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„омнибус“]. доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел Директива 97/70/ЕО да се 

адаптира към развитието на 

международното право, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на тази директива, за да 

бъдат приложени последващите 

изменения, направени в Протокола от 

Торемолинос. От особена важност е 

по време на подготвителната си 

работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени 

в съответствие с принципите, 

заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равностойно участие в подготовката 

на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

следва да получават всички 

документи по едно и също време като 

експертите на държавите членки, и 

техните експерти следва системно 

да имат достъп до срещите на 

С цел Директива 97/70/ЕО да се 

адаптира към развитието на 

международното право, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на тази директива, за да 

бъдат приложени последващите 

изменения, направени в Протокола от 

Торемолинос, и да приема разпоредби 

за хармонизирано тълкуване на тези 

разпоредби от приложението към 

Протокола от Торемолинос, по 

отношение на които 

администрациите на отделни 

договарящи се страни разполагат с 

право на преценка. 
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експертните групи на Комисията, 

занимаващи се с подготовката на 

делегираните актове. 

 С оглед гарантиране на защита на 

стандартите на Съюза на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

за изменение на тази директива, за да 

бъде изключено всяко изменение на 

Протокола от Торемолинос, ако въз 

основа на оценка на Комисията 

съществува явен риск изменението на 

международния акт да понижи 

стандарта на морската безопасност, 

на предотвратяването на 

замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или 

такова изменение да бъде 

несъвместимо с него. 

 От особена важност е по време на 

подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, 

заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равностойно участие в подготовката 

на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

следва да получават всички 

документи по едно и също време като 

експертите на държавите членки, и 

техните експерти следва системно 

да имат достъп до срещите на 

експертните групи на Комисията, 

занимаващи се с подготовката на 

делегираните актове. 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на Директива 97/70/ЕО, 

на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия за приемането на 

разпоредби за хармонизиране на 

тълкуването на тези разпоредби на 

приложението към Протокола от 

Торемолинос, по отношение на които 

администрациите на отделни 

договарящи се страни разполагат с 

право на преценка, доколкото е 

необходимо да се гарантира тяхното 

последователно прилагане в рамките 

на Съюза. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 1 

Директива 97/70/ЕО 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията може да установи 

чрез актове за изпълнение 

хармонизирано тълкуване на тези 

разпоредби на приложението към 

Протокола от Торемолинос, по 

отношение на които администрациите 

на отделни договарящи се страни 

разполагат с право на преценка, 

доколкото е необходимо да се 

гарантира тяхното последователно 

прилагане в рамките на Съюза. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 9, параграф 2. 

2. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 8а, с които се 

допълва Директива 97/70/ЕО, за да 

установи чрез актове за изпълнение 

хармонизирано тълкуване на тези 

разпоредби на приложението към 

Протокола от Торемолинос, по 

отношение на които администрациите 

на отделни договарящи се страни 

разполагат с право на преценка. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 1 

Директива 97/70/ЕО 

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Измененията на международния 

акт, посочен в член 2, параграф 4, 

могат да бъдат изключени от 

обхвата на настоящата директива в 

съответствие с член 5 от Регламент 

(ЕО) № 2099/2002 на Европейския 

парламент и на Съвета.* 

3. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 8а, които 

изменят настоящата директива, с 

цел да се изключи от приложното ѝ 

поле всяко изменение на 

международния акт, посочен в член 2, 

параграф 4, ако въз основа на оценка на 

Комисията съществува явен риск  

изменението на международния акт 

да понижи стандарта на морската 

безопасност, на предотвратяването 

на замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или да 

бъде несъвместимо с него. 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 2 

Директива 97/70/ЕО 

Член 8a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 
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продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 2 

Директива 97/70/ЕО 

Член 8a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 8, параграф 1, може да 

бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 8, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 2 

Директива 97/70/ЕО 

Член 8a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 8, параграф 1, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 8, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след 

нотифицирането на същия акт на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 
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Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 105 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 С оглед гарантиране на защита на 

стандартите на Съюза на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

за изменение на тази директива, за да 

бъде изключено всяко изменение на 

MARPOL 73/78, ако въз основа на 

оценка на Комисията съществува 

явен риск изменението на 

международния акт да понижи 

стандарта на морската безопасност, 

на предотвратяването на 

замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или да 

бъде несъвместимо с него. 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 105 – параграф 3 – точка 1 

Директива 2000/59/ЕО 

Член 13a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 15, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 15, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 
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„омнибус“]. доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 105 – параграф 3 – точка 3 

Директива 2009/59/ЕО 

Член 15 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Измененията на международните 
актове, посочени в член 2, могат да 

бъдат изключени от приложното поле 

на настоящата директива съгласно 

член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 

на Европейския парламент и на 

Съвета*. 

Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 13а, които изменят настоящата 

директива, с цел да се изключи от 

приложното ѝ поле всяко изменение на 

международния акт, посочен в член 2, 

ако въз основа на оценка на 

Комисията съществува явен риск 

изменението на международния акт 

да понижи стандарта на морската 

безопасност, на предотвратяването 

на замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или да 

бъде несъвместимо с него. 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 106 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 С оглед гарантиране на защита на 

стандартите на Съюза на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

за изменение на тази директива, за да 

бъде изключено всяко изменение на 

международните актове, посочени в 

член 3 от настоящата Директива, 

ако въз основа на оценка на 

Комисията съществува явен риск 

измененията на международния акт 

да понижат стандарта на морската 

безопасност, на предотвратяването 

на замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или да 

бъдат несъвместими с него. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 106 – параграф 3 – точка 2 

Директива 2001/96/ЕО 

Член 15 – бележка под линия 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1; заличава се 

Обосновка 

Погрешно позоваване. 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 106 – параграф 3 – точка 2 

Директива 2001/96/ЕО 

Член 15 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Измененията на международните 
актове, посочени в член 3, могат да 

бъдат изключени от приложното поле 

Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 15а, които изменят настоящата 
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на настоящата директива в 

съответствие с член 5 от Регламент 

(ЕО) № 2099/2002. 

директива с цел да се изключи от 

приложното ѝ поле всяко изменение на 

международния акт, посочен в член 3, 

ако въз основа на оценка на 

Комисията съществува явен риск 

такова изменение на международния 

акт да понижи стандарта на 

морската безопасност, на 

предотвратяването на 

замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или да 

бъде несъвместимо с него. 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 106 – параграф 3 – точка 3 

Директива 2001/96/ЕО 

Член 15a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 15, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 15, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 107 – параграф 3 – точка 2 



 

PE604.743v02-00 14/36 AD\1132631BG.docx 

BG 

Директива 2002/59/ЕО 

Член 27a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 27, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 27, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 108 – параграф 2 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 2099/2002 

Член 7a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 
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продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 109 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2003/25/ЕО 

Член 10a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 10, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 10, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – параграф 2 – точка 2 

Директива 2003/59/ЕО 

Член 11a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 11, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 11, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 
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„омнибус“]. доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 111 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 782/2003 

Член 8a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 1 и в член 8, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 1 и в член 8, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 112 – параграф 3 – точка 2 

Директива 2004/52/ЕО 

Член 4a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграфи 2, 4 и 5, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграфи 2, 4 и 5, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 113 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2004/54/ЕО 

Член 16a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 16, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„Омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 16, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„Омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 
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срок. 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 114 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел Регламент (ЕО) № 725/2004 да се 

адаптира към развитието на 

международното право, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на този регламент, за да 

бъдат включени измененията, направени 

в някои международни инструменти. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равностойно участие в подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът следва да 

получават всички документи по едно и 

също време като експертите на 

държавите членки, и техните експерти 

следва системно да имат достъп до 

срещите на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

С цел Регламент (ЕО) № 725/2004 да се 

адаптира към развитието на 

международното право, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на този регламент, за да 

бъдат включени измененията, направени 

в някои международни инструменти, и 

да се определят хармонизирани 

процедури за прилагане на 

задължителните разпоредби на ISPS 

Code, без да се разширява приложното 

поле на този регламент. От особена 

важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително 

на експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равностойно участие в подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът следва да 

получават всички документи по едно и 

също време като експертите на 

държавите членки, и техните експерти 

следва системно да имат достъп до 

срещите на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 114 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 

725/2004, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия, за да се определят 

хармонизирани процедури за 

прилагане на задължителните 

разпоредби на ISPS Code, без да 

разширява приложното поле на този 

регламент. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 114 – параграф 3 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 725/2004 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията определя 

хармонизирани процедури за прилагане 

на задължителните разпоредби на ISPS 

Code, без да разширява приложното 

поле на настоящия регламент. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по член 

11, параграф 2.“; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а за 

допълнение на Регламент (ЕО) № 

725/2004, за да определя хармонизирани 

процедури за прилагане на 

задължителните разпоредби на ISPS 

Code, без да разширява приложното 

поле на настоящия регламент.“ 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 114 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 725/2004 

Член 10a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 10, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 10, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 
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„омнибус“]. „омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 115 – параграф 2 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 785/2004 

Член 8a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 5 и член 7, параграф 2, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 5 и член 7, параграф 2, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 116 – параграф 2 – точка 3 
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Регламент (ЕО) № 789/2004 

Член 9a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 9, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 9, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 117 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 868/2004 

Член 14a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 
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продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 118 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2005/44/ЕО 

Член 10a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 10, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 10, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 119 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2005/65/ЕО 

Член 14a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 14, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 14, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 
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„омнибус“]. доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 120 – параграф 2 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 2111/2005 

Член 14a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 2 и член 8, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 2 и член 8, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 121 – параграф 3 – точка 4 

Директива 2006/126/ЕО 

Член 8a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 1, 

параграфи 2 и 3, член 3, параграф 2 и 

член 8, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 1, 

параграфи 2 и 3, член 3, параграф 2 и 

член 8, се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 122 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 336/2006 

Член 11a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 11, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 11, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 
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месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 123 – параграф 3 – точка 6 

Директива 2007/59/ЕО 

Член 31a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 4, член 22, параграф 4, член 

23, параграф 3, член 25, параграф 5, 

член 31, параграф 1 и член 34, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 4, член 22, параграф 4, член 

23, параграф 3, член 25, параграф 5, 

член 31, параграф 1 и член 34, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 124 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1371/2007 

Член 34a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

33 и 34, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

33 и 34, се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от [датата 
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влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 125 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2008/68/ЕО 

Член 8a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 126 – параграф 3 – точка 4 
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Директива 2008/96/ЕО 

Член 12a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 1а и член 12, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 1а и член 12, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 127 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 300/2008 

Член 18a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 2, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 2, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 
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Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 128 – параграф 3 – точка 1 

Директива 2009/15/ЕО 

Член 5a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Изменение43 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 129 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 С оглед гарантиране на защита на 

стандартите на Съюза на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове, в 

съответствие с член 290 от Договора, 

за изменение на тази директива, за да 

бъде изключено всяко изменение на 

Кодекса на ММО за разследване на 
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морски произшествия и инциденти, 

ако въз основа на оценка на 

Комисията съществува явен риск 

изменението на международния акт 

да понижи стандарта на морската 

безопасност, на предотвратяването 

на замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или да 

бъде несъвместимо с него. 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 129 – параграф 3 – точка 2 

Директива 2009/18/ЕО 

Член 18a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 4 и член 20, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 4 и член 20, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 129 – параграф 3 – точка 4 

Директива 2009/18/ЕО 

Член 20 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Съгласно член 5 от Регламент 

(ЕО) № 2099/2002 измененията в 
Кодекса на ММО за разследване на 

морски произшествия и инциденти 

могат да бъдат изключени от 

приложното поле на настоящата 

директива.“. 

3. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 18а, които 

изменят настоящата директива с 

цел да се изключи от приложното ѝ 

поле всяко изменение на Кодекса на 

ММО за разследване на морски 

произшествия и инциденти, ако въз 

основа на оценка на Комисията 

съществува явен риск изменението на 

международния акт да понижи 

стандарта на морската безопасност, 

на предотвратяването на 

замърсяването от кораби или на 

защитата на условията за живот и 

работа на борда на корабите, 

установени с морското 

законодателство на Съюза, или да 

бъде несъвместимо с него. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 130 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2009/33/ЕО 

Член 8a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 
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срок. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 131 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 391/2009 

Член 14a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 13, 

параграф 1 и член 14, параграфи 1 и 2, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 13, 

параграф 1 и член 14, параграфи 1 и 2, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 132 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 392/2009 

Член 9a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 9, 

параграфи 1 и 2, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 9, 

параграфи 1 и 2, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 
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на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 133 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 

Член 24a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2 и член 8, параграф 9, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2 и член 8, параграф 9, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 134 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1072/2009 

Член 14a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграфи 2 и 4 и член 5, параграф 4, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграфи 2 и 4 и член 5, параграф 4, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение I – част ХІ – точка 135 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1073/2009 

Член 25a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 2, член 5, параграфи 3 и 5, 

член 6, параграф 4, член 7, параграф 2, 

член 12, параграф 5 и член 28, параграф 

3, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 2, член 5, параграфи 3 и 5, 

член 6, параграф 4, член 7, параграф 2, 

член 12, параграф 5 и член 28, параграф 

3, се предоставя на Комисията за срок 

от пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“].. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 
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Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 
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