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КРАТКА ОБОСНОВКА

Сътрудничеството за развитие обхваща съответен брой актове на Европейския съюз 
(решения за финансиране), приети съгласно решението за комитология. Годишните 
доклади на генералния секретар на Комисията показват, че през последните три години 
(2006–2008 г.) Европейската комисия е приела 795 мерки за изпълнение в тази област. 

В почти всички случаи тези мерки са приети съгласно „процедурата по управление“, 
установена в член 4 от Решение ЕО/1999/468 (Комитология). 

Според комисията по развитие тази процедура не беше задоволителна; следователно 
бяха предложени промени с цел въвеждане на процедура по регулиране с контрол за 
решенията в рамките на инструмента за външни отношения съгласно стария Договор.

След влизането в сила на Договора от Лисабон настоящите разпоредби относно 
комитологията ще трябва да бъдат заменени от делегирани актове и актове за 
изпълнение съгласно членове 290 и 291 от ДФЕС. 

В момента се водят трудни преговори с Комисията и съзаконодателя относно заявената 
цел за комисията по развитие, съгласно която за инструментите за външна финансова 
помощ се прилага разпоредбата на Договора относно делегираните актове (член 290).

Поради това комисията по развитие не може да приеме автоматично преобразуване на 
настоящата „процедура по управление“ в процедурата по „разглеждане“.

Изключително важно е да се припомни, че обикновената законодателна процедура е 
приложима за политиката на сътрудничество за развитие, което означава, че 
Европейският парламент и Съветът действат равнопоставено като съзаконодатели. Ето 
защо Европейският парламент следва да упражнява всички свързани с това 
правомощия за контрол, когато става дума за делегирани актове и актове за 
изпълнение. По-специално, Парламентът следва да запази съществуващите права 
(право на контрол, демократичен контрол, достъп до информация) и възможността да 
види тези права засилени след Договора от Лисабон.

Една от възможните мерки с цел да се гарантира, че Европейският парламент бива 
третиран като равнопоставен, е възможността на представителите на Парламента да 
бъде предоставен достъп до заседанията на „комисии от представители на държавите-
членки“.

И накрая, както Европейският парламент, така и Съветът следва да могат да отправят 
възражения относно проект на мерки за изпълнение, ако този проект не съответства на 
акт на Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по развитие приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за установяване на правилата 
и общите принципи относно 
механизмите за контрол от страна 
на държавите-членки върху
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за установяване на правилата 
и общите принципи относно 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията в 
съответствие с член 291 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз

Обосновка

Предложеният регламент ще обхваща цялото функциониране на изпълнителните 
правомощия съгласно член 291 ДФЕС, не само контролния механизъм. Освен това 
Европейският парламент като съзаконодател следва да има равни права със Съвета.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Понастоящем съгласно Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
Европейският парламент и Съветът 
трябва да установят правилата и общите 
принципи относно механизмите за
контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

(3) Понастоящем съгласно Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
Европейският парламент и Съветът 
трябва да установят правилата и общите 
принципи относно упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.
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Обосновка

Вж. обосновката на изменение 1.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за този контрол са ясни, 
ефективни и пропорционални на 
естеството на актовете за изпълнение и 
отразяват институционалните 
изисквания на Договора, както и 
натрупания опит и общата практика, 
следвана при прилагането на Решение 
1999/468/ЕО.

(4) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за контрол са ясни, 
ефективни и пропорционални на 
естеството на актовете за изпълнение и 
отразяват институционалните 
изисквания на Договора, 
равнопоставеното положение на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на всички актове, 
приети с обикновената 
законодателна процедура, както и 
натрупания опит и общата практика, 
следвана при прилагането на Решение 
1999/468/ЕО.

Обосновка

Пояснение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се установят критерии 
за определяне на процедурата, която ще 
се използва за приемането на актове за 
изпълнение. За да се постигне по-
голяма последователност и за да се 
гарантира, че процедурните 
изисквания са пропорционални на 
естеството на актовете за 
изпълнение, които ще бъдат приети, 
тези критерии следва да бъдат 

(8) Без да се засяга процедурата, която 
ще се използва за приемането на актове 
за изпълнение, определена в основния 
акт, процедурата по разглеждане 
следва по принцип да се използва при 
приемането на общи мерки за 
изпълнение, за което са необходими 
единни условия.
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обвързващи.

Обосновка

Решението за това дали да се използва процедурата по консултиране, която дава 
повече правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която 
държавите-членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на 
съзаконодателя на основния акт.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Процедурата по разглеждане следва 
да се прилага само когато се приемат 
мерки с общ обхват, чиято цел е да се 
приложат основни актове, и 
специални мерки, които могат да 
имат значително отражение. Тази 
процедура следва да предвижда 
упражняването на контрол от страна 
на държавите-членки така, че да не 
бъде възможно мерките да бъдат 
приети, ако не са в съответствие със 
становището на комитета, като 
изключение се допуска само при много 
изключителни обстоятелства, когато 
Комисията следва да може да приеме и 
приложи мерки за ограничен период от 
време въпреки отрицателното 
становище. Ако комитетът не излезе със 
становище, Комисията следва да може 
да преразгледа проекта за мерки, 
вземайки предвид мненията, изразени в 
комитета.

(9) Процедурата по разглеждане следва 
да предвижда упражняването на 
контрол така, че да не бъде възможно 
мерките да бъдат приети, ако не са в 
съответствие със становището на 
комитета, като изключение се допуска 
само при много изключителни 
обстоятелства, когато Комисията следва 
да може да приеме и приложи мерки за 
ограничен период от време въпреки 
отрицателното становище. Ако 
комитетът не излезе със становище, 
Комисията следва да може да 
преразгледа проекта за мерки, вземайки 
предвид мненията, изразени в комитета.

Обосновка

Решението за това дали да се използва процедурата по консултиране, която дава 
повече правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която 
държавите-членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на 
съзаконодателя на основния акт.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага във всички 
останали случаи и когато се смята, 
че това е най-подходящата 
процедура.

заличава се

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
правилата и общите принципи, 
уреждащи механизмите, които се 
прилагат, когато съгласно правно 
обвързващ акт на Съюза (наричан по-
нататък „основен акт“) приемането от 
страна на Комисията на обвързващи 
актове за изпълнение трябва да се 
контролира от държавите-членки. 

Настоящият регламент определя 
правилата и общите принципи, 
уреждащи механизмите, които се 
прилагат, когато правно обвързващ акт 
на Съюза (наричан по-нататък „основен 
акт“) налага единни условия за 
изпълнение и предвижда приемането 
от страна на Комисията на актове за 
изпълнение да се контролира от 
държавите-членки.

Обосновка

Пояснение.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процедурата по разглеждане може да
се използва единствено при приемането 
на:

2. Процедурата по разглеждане по 
принцип се използва при приемането на 
общи мерки за изпълнение, за което са 
необходими единни условия.
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а) мерки за изпълнение от общ 
характер; 
б) други мерки за изпълнение, свързани 
с:
i) общата селскостопанска политика 
и общата политика в областта на 
рибарството;
ii) околната среда, сигурността и 
безопасността или защитата на 
здравето или безопасността на 
хората, животните и растенията;
iii) общата търговска политика.

Обосновка

Решението за това дали да се използва процедурата по консултиране, която дава 
повече правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която 
държавите-членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на 
съзаконодателя на основния акт.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всички останали мерки за 
изпълнение и за мерките за 
изпълнение, посочени в параграф 2, 
когато се смята за целесъобразно, се 
използва процедурата по 
консултиране.

заличава се

Обосновка

Решението за това дали да се използва процедурата по консултиране, която дава 
повече правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която 
държавите-членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на 
съзаконодателя на основния акт.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Възражения относно проект на мерки 

за изпълнение
Ако Европейският парламент или 
Съветът изразят възражение 
относно проект на мерки за 
изпълнение, приемането на който е 
запланувано, и който е внесен в 
комисия съгласно основен акт, приет 
по силата на член 294 от ДФЕС, въз 
основа на съображението, че тези 
мерки няма да зачитат намерението 
на законодателя, изразено в основния 
акт, Комисията преразглежда 
въпросния проект на мерки.
Комисията може да оттегли този 
проект на мерки за изпълнение, 
относно който Европейският 
парламент или Съветът са изразили 
възражение, или да предложи нов 
проект, който отчита забележките 
на Европейския парламент и на 
Съвета.

Обосновка

Настоящото право на контрол на Европейския парламент следва да бъде запазено.  
По тази причина член 8 от Решение 99/468 следва да бъде включен в регламента.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) позициите и основанията за тези 
позиции на представителите на 
държавите-членки,
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Обосновка

Позициите на представителите на държавите-членки са достъпни за Европейския 
парламент (който провежда всички заседания и обсъждания на комисиите публично).

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент и Съветът 
имат достъп до информацията, посочена 
в параграф 1.

2. Европейският парламент, Съветът и 
държавите-членки имат 
равнопоставен достъп до 
информацията, посочена в параграф 1. 
За тази цел Европейският парламент 
и Съветът получават, едновременно и 
при същите условия като тези за 
членовете на комисиите, цялата 
информация, посочена в параграф 1.

Обосновка

Изменението изяснява условията на предаване на информация, като възприема 
съответните разпоредби на междуинституционалното споразумение от 3 юни 2008 
г.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Представителите на Европейския 
парламент имат достъп до 
заседанията на комисиите като 
наблюдатели.

Обосновка

Заседанията на комитета са достъпни за наблюдатели от Европейския парламент 
(който провежда всички заседания и обсъждания на комисиите публично).
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9
Отмяна на Решение 1999/468/ЕО 

заличава се

Решение 1999/468/ЕО се отменя. 
Действието на член 5а от 
отмененото решение се запазва за 
целите на съществуващите основни 
актове, които препращат към този 
член.

Обосновка

В очакване на прилагането на член 290 (делегирани актове) по отношение на 
инструментите за външна финансова помощ решението за комитология все още ще 
има ограничено приложение в тази област.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в основни актове, приети 
преди влизането в сила на настоящия 
регламент, се предвижда Комисията 
да упражнява изпълнителните 
правомощия в съответствие с 
Решение 1999/468/ЕО, се прилагат 
следните правила:

заличава се

a) препратките към член 3 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 4 от настоящия 
регламент;
б) препратките към членове 4 и 5 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 5 от настоящия 
регламент;
в) препратките към член 6 от 
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Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 6 от настоящия 
регламент;
г) препратките към членове 7 и 8 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 8 от настоящия 
регламент.
2. Разпоредбите на членове 3 и 7 от 
настоящия регламент се прилагат 
към всички съществуващи комитети.

Обосновка

Автоматичното привеждане в съответствие, както се предлага от Комисията, би 
нарушило прерогативите на Европейския парламент. Това би могло да се приложи, 
след като се постигне споразумение относно прилагането на член 290 (делегирани 
актове) по отношение на инструментите за външни отношения.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Адаптиране на съществуващи актове
Комисията се ангажира да провери 
действащото законодателство на 
Съюза и да внесе необходимите 
законодателни предложения за 
привеждането му в съответствие с 
разпоредбите на Договора от 
Лисабон, и по-конкретно с членове 290 
и 291 от ДФЕС, най-късно до 31 
декември 2010 г. 

Обосновка

Автоматичното привеждане в съответствие, както се предлага от Комисията, би 
нарушило прерогативите на Европейския парламент. Това би могло да се приложи, 
след като се постигне споразумение относно прилагането на член 290 (делегирани 
актове) по отношение на инструментите за външни отношения.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б
Ограничаване на обхвата на 

привеждането в съответствие
Член 10 от настоящия регламент не 
се прилага по отношение на:
Регламент (EО) № 1905/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. за създаване на 
финансов инструмент за развитие на 
сътрудничеството1;
Регламент (ЕО) № 1638/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 2006 г. за определяне 
на общи разпоредби относно 
установяване на Европейски 
инструмент за съседство и 
партньорство2;
Регламент (ЕО) № 1717/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 ноември 2006 г. за установяване 
на Инструмент за стабилност3;
Регламент (ЕО) № 1889/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 2006 г. за 
установяване на финансов 
инструмент за насърчаване на 
демокрацията и правата на човека по 
света4;
Регламент (Евратом) № 300/2007 на 
Съвета от 19 февруари 2007 г. за 
създаване на Инструмент за 
сътрудничество в областта на 
ядрената безопасност5;
Регламент (ЕО) № 1934/2006 на 
Съвета от 21 декември 2006 г. 
относно създаването на финансов 
инструмент за сътрудничество с 
индустриализирани и други страни и 
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територии с висок доход6;
Регламент (EO) № 1085/2006 на 
Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване 
на Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП)7;
Регламент (ЕО) № 1337/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. за създаване на 
инструмент за бързи ответни мерки 
във връзка с покачващите се цени на 
храните в развиващите се страни8;
Решение на Съвета oт 17 юли 2006 г. 
за отношенията между 
Европейската общност, от една 
страна, и Гренландия и Кралство 
Дания, от друга страна9;
Регламент (EО) № 1257/96 на Съвета 
от 20 юни 1996 година относно 
хуманитарната помощ10.
_____________________
1 OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
2 OВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.
3 OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 1.
4 OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
5 OВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 1.
6 OВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 41.
7 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82.
8 OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 62.
9 OВ L 208, 29.7.2006 г., стр. 28.
10 OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

Обосновка

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 12 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 от настоящия регламент се 
прилага от 1 декември 2010 г.

заличава се

Обосновка

Последица от заличаването на член 10.
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