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КРАТКА ОБОСНОВКА

Член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя 
рамката за адаптиране на мерките за изпълнение. Член 291, параграф 3 по-специално 
изисква Парламентът и Съветът да определят, чрез регламент, правилата и общите 
принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. 

В предложението си за регламент, (COM (2010)0083), Комисията се стреми да отговори 
на това изискване като въвежда процедура по консултиране и процедура по 
разглеждане, от които да се ръководи приемането на актовете за изпълнение.

Предложеният регламент следва ясно да гарантира, че Парламентът и Съветът са 
равнопоставени по отношение на достъпа до информация относно заседанията на 
комитети съгласно новите процедури. Звученето на член 8 от предложения регламент 
следва съответно да бъде засилено, за да се гарантира изрично равен достъп до такава
информация на Парламента и Съвета, веднага щом стане достъпна.

Не е подходящо и автоматичното изравняване на съществуващите процедури по 
консултиране, управление и регулиране, заложени в членове 3, 4 и 5 от действащото 
Решение за комитологията1,без да е извършен предварителен преглед на 
съществуващите достижения на правото. Необходимо е да се извърши цялостен 
преглед на съществуващите достижения на правото, за да се определи, които мерки 
правилно попадат в обхвата на разпоредбите относно делегираните актове, съдържащи 
се в член 290 от ДФЕС, и кои попадат в обхвата на актовете за изпълнение по член 291 
от ДФЕС. Следователно член 10 от предложения регламент следва да бъдат коригиран, 
така че да изисква от Комисията да извърши такъв преглед и вследствие на това да 
внесе съответното законодателно предложение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Процедурата по разглеждане следва (9) Основният законодателен акт 

                                               
1  Решение на Съвета 1999/468/EC от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване 
на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, ОВ L 184, 17.07.1999 г., стр.23.
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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.

следва да посочва за кои мерки следва 
да се прилага процедурата по 
разглеждане и за кои – процедурата 
по консултиране. 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.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Европейският парламент и Съветът 
следва да бъдат редовно уведомявани за 
работата на комитетите.

(12) Европейският парламент и Съветът 
следва да бъдат незабавно и 
изчерпателно уведомявани по 
равностоен начин за работата на 
комитетите, веднага щом са налице 
съответните документи, и следва да 
имат равен достъп до информация 
относно тяхната дейност.

Обосновка

Не е достатъчно Парламентът и Съветът да бъдат уведомявани "редовно". И двете 
институции следва да бъдат информирани в "реално време".
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако проектът на мерките не е в 
съответствие със становището на 
комитета, Комисията не приема тези 
мерки. Председателят може да 
представи на комитета проекта на 
мерките за допълнително обсъждане 
или да представи изменена версия на 
проекта на мерките.

3. Ако проектът на мерките не е в 
съответствие със становището на 
комитета, или в случай, че комитетът 
не е дал становище, Комисията не 
приема тези мерки и незабавно внася в 
Съвета предложението относно 
мерките, които трябва да бъдат 
взети или преработена версия на
проекта на мерките за допълнително 
обсъждане, като уведомява 
Европейския парламент за това.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея -1 (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на основния акт, приет в 
съответствие с член 294 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), Европейският 
парламент и Съветът могат да 
изразят възражение срещу проекта на 
мерки, независимо от становището 
на комитета, с аргумента, че този 
проект на мерки противоречи на 
изразеното в основния акт намерение 
на законодателя.
В този случай предложените мерки 
не се приемат. Като вземе предвид 
причините за възражението на 
Европейския парламент или Съвета, 
Комисията може да внесе в 
комитета преработен проект на 
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мерки.
Тогава Комисията уведомява 
Европейския парламент и Съвета 
относно действията, които 
възнамерява да предприеме.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В този случай Комисията незабавно 
уведомява комитета за своите 
съображения за приемането на мерките 
и може да ги представи за второ 
обсъждане в комитета. Ако приетите 
мерки не са в съответствие с второто 
становище на комитета или ако мерките 
не са представени за второ обсъждане в 
срок от един месец след приемането им, 
Комисията незабавно ги отменя. Ако 
мерките са в съответствие с второто 
становище на комитета или ако не е 
дадено становище, мерките остават в 
сила.

В този случай Комисията незабавно 
уведомява комитета, Европейския 
парламент и Съвета за своите 
съображения за приемането на мерките 
и може да ги представи за второ 
обсъждане в комитета. Ако приетите 
мерки не са в съответствие с второто 
становище на комитета или ако не е 
дадено становище, но мнозинството, 
както е посочено в член 238, параграф 
1 от ДФЕС, има възражения срещу 
мерките, или ако мерките не са 
представени за второ обсъждане в срок 
от един месец след приемането им, 
Комисията незабавно ги отменя. Ако 
мерките са в съответствие с второто 
становище на комитета или ако не е 
дадено становище и няма мнозинство, 
както е посочено в член 238, параграф 
1 от ДФЕС, което да има възражения 
срещу мерките, то последните остават 
в сила.

Обосновка

Ако още има обикновено мнозинство от държавите-членки срещу мерките във втория 
кръг, Комисията не следва да има правомощията да приеме мярката.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) резултатите от гласуванията, г) резултатите от гласуванията, 
включително становището на всяка 
държава-членка,

Обосновка

Важно е да се знае не само крайният резултат от гласуването, но също и начинът, по 
който са гласували отделните държави-членки.

Изменение 7

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 и Съветът 
имат равен достъп до, и получават 
едновременно и при едни и същи 
условия, информацията, посочена в 
параграф 1, веднага щом е налице 
такава информация.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На Парламента следва да бъде дадена възможността да присъства на заседанията 
на комитетите.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията предприема преглед на 
намиращото се в сила 
законодателство на ЕС и в срок до 31 
декември 2011 г. внася законодателно 
предложение, което привежда 
съществуващото законодателство на 
ЕС в съответствие с членове 290 и 
291 от ДФЕС и което по-специално 
определя мерките, влизащи в обхвата 
на разпоредбите относно 
делегираните актове, посочени в член 
290 от ДФЕС, както и тези, 
попадащи в обхвата на разпоредбите 
относно актовете за изпълнение, 
посочени в член 291 от ДФЕС.
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