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КРАТКА ОБОСНОВКА

I- Предложение на Комисията

Комисията предприе кодификация на Регламент (ЕО) № 2597/95 на Съвета от 23 
октомври 1995 г. относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов 
и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън 
северната част на Атлантическия океан. Новият регламент беше предназначен да 
замести различните актове, инкорпорирани в него (приложение VII на настоящото 
предложение за регламент).

Междувременно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно 
установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията1 беше изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета2, което 
въведе процедурата по регулиране с контрол (наричана по-долу „PRAC”).

В съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията3 от 17 юли 2006 г.относно Решение 2006/512/EО, за да бъде приложима тази 
нова процедура към актовете, които вече са в сила и са приети съгласно процедурата по 
член 251 от Договора, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите 
процедури.

Следователно е целесъобразно да се преработи кодификацията на Регламент (ЕИО) № 
2597/95, за да се инкорпорират измененията, необходими за адаптирането към новата 
процедура по комитология.

II- Общ контекст

Условията за прилагане на процедурата по регулиране с контрол (PRAC) са определени 
в новия член 5а на измененото Решение 1999/468/EИО: основният юридически акт 
трябва да се приеме по процедурата за съвместно вземане на решение и трябва да дава 
правомощия на Комисията за вземане на „мерки с общо приложение, предназначени да 
изменят несъществени елементи на този акт, включително чрез заличаването на 
някои от тези елементи или допълването на акта чрез добавянето на нови 
несъществени елементи” (наричани по-долу „квазизаконодателни мерки”). 

В съвместната декларация от юли 2006 г. ЕП, Съветът и Комисията приеха първи 
списък на основни правни актове, които спешно трябва да се адаптират съобразно 
процедурата по регулиране с контрол (PRAC )(приоритетно привеждане в 
съответствие). 

На 23 ноември 2007 г. Комисията прие съобщение относно общото привеждане в 
съответствие с процедурата по регулиране с контрол (PRAC) (COM(2007)740 
окончателен), в който определя 225 законодателни акта, които също подлежат на 
                                               
1 ОВ L 184,  17.7.1999 г., стр. 23
2 Решение, влязло в сила на 23.7.2006 г. (ОВ L 200,  22.7.2006 г., стр.. 11). 
3 ОВ C 255,  21.10.2006 г., стр. 1
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адаптиране и са включени в три списъка: 1-ви списък (общ списък)– 156 законодателни 
акта, чието адаптирането ще се осъществи посредством глобални регламенти за 
изменение (т.нар. „омнибус“ регламенти)1.; 2-ри списък (списък на актовете, които са в 
процес на кодификация) – 23 законодателни акта, чието адаптиране ще се извърши или 
чрез законодателно изменение, или чрез преработване на кодифицираното 
предложение в зависимост от етапа, до който е стигнал процесът на кодификация; 3-ти 
списък (списък на останалите актове, които следва да бъдат адаптирани) - част от тях 
ще се адаптират със съществени изменения на основния акт, излизащи извън аспектите 
на комитология, а при други адаптацията ще се окаже безпредметна в резултат на 
отменянето на акта.

III- Коментари на докладчика

Настоящото законодателно предложение на Комисията е включено в гореспоменатия 2-
ри списък и използва принципа на преработена версия2.

На 12 декември 2007 г. Председателският съвет взе решение комисията по правни 
въпроси да бъде водеща комисия относно адаптирането на действащите законодателни 
актове в съответствие с новата процедура по комитология, като различните 
специализирани комисии са асоциирани и представят становище. 

Според становището от 29 януари 2008 г. на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията3 настоящото 
предложение на Комисията не предполага никакво съществено изменение освен 
посочените като такива в предложението; от друга страна, според същото становище, 
що се отнася до непроменените разпоредби от предходните актове, съдържащи тези 
съществени изменения, Комисията се ограничава само с кодификация без да внася 
значителни изменения.

Консултативната работна група отбелязва също така в становището си определен брой 
технически адаптации, необходими за да се гарантира, че предложението е в 
съответствие с правилата за кодификация. По мнение на докладчика по становище е 
целесъобразно да се извършат тези технически адаптации. Решението относно този 
въпрос обаче е от компетенцията на комисията по правни въпроси.

Що се отнася до предложените съществени изменения (вж. член 2 и член 5 и 
съображения 1, 6 и 7), по мнение на докладчика по становище те се ограничават с 
предложение за цялостно и отговарящо на правилата привеждане в съответствие с 
новата процедура по регулиране с контрол (PRAC).

Новата процедура отговаря на отдавнашното желание на Европейския парламент да 

                                               
1 Вж. документи (COM(2007)0741, COM (2007)0824 и COM(2007)0822, често наричани „омнибус”.
2 Преработването се състои в приемането на нов нормативен акт, който включва в единен текст както 
съществените изменения, които той прави на предишния акт, така и непроменените разпоредби на този 
акт.
3  Създадена с Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на правни актове (ОВ С 77, 28.3.2002 
г., стр. 1).
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разполага с по-големи права за контрол върху прилагането на законодателни актове, 
приети в съответствие с процедурата за съвместно вземане на решение. ЕП ще може да 
се противопоставя на предложените „квазизаконодателни” мерки1 в сроковете и при 
условията, посочени в параграфи 3 и 4 на новия член 5а на измененото Решение 
1999/468/ЕИО, когато счита, че тези мерки надхвърлят изпълнителните правомощия, 
предвидени в основния акт, или че този проект не е съвместим с целта или 
съдържанието на основния акт, или че не спазва принципите за субсидиарност или 
пропорционалност.

******

                                               
1 По-специално адаптирането на списъка на статистическите риболовни зони и техните подразделения и 
списъка на видовете.
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******

******

Комисията по рибно стопанство приканва комисията по рибно стопанство, която е 
водеща, да предложи за одобрение предложението на Комисията.



AD\715126BG.doc 7/7 PE402.573v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Статистически данни относно поименния улов в някои зони извън 
северната част на Атлантически океан (Преработване)

Позовавания COM(2007)0760 – C6-0443/2007 – 2007/0260(COD)

Водеща комисия JURI

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

PECH
19.2.2008

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Philippe Morillon
19.12.2007

Дата на приемане 3.4.2008

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

26
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, 
Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim 
Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, 
Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez 
Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Catherine 
Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis 
Visser

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Ole Christensen, Josu Ortuondo Larrea, Raül Romeva i Rueda, Thomas 
Wise

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Ilda Figueiredo, Willem Schuth


	715126bg.doc

