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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че делегирането на правомощия на Комисията не е чисто технически 
въпрос, а може да включва деликатни от политическа гледна точка въпроси от 
съществено значение за гражданите и потребителите в ЕС, включително 
разрешаването на здравни и хранителни претенции, хранителни добавки и активни 
химически вещества, етикетиране на храни, определянето на напитки и храни, както 
и функционирането на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ);

2. подчертава, че делегирането на правомощия е избор за Парламента като 
съзаконодател, който той следва да упражнява внимателно и за всеки случай 
поотделно, като взема предвид нуждата да съхрани своите прерогативи и да 
гарантира прозрачност, последователност и правна сигурност при 
законотворчеството в ЕС;

3. припомня, че от разпоредбите на членове 290 и 291 от Договора става ясно, че 
делегираните актове и актовете за изпълнение отговарят на различни нужди и 
следователно не могат да се заместват взаимно1;

4. настоява, че, в контекста на всяко привеждане в съответствие на законодателен акт 
вследствие приемането на Договора от Лисабон, тези мерки, които по-рано са били 
обект на процедура по регулиране с контрол, определено следва да се превърнат в 
делегирани актове, а не в актове за изпълнение, тъй като делегираните актове са 
предвидени за точно същата цел като мерките, които подлежат на процедурата по 
регулиране с контрол (т.е. за приемане на мерки с общ обхват/приложение, 
проектирани да допълнят или изменят определени несъществени елементи на 
законодателния акт), освен ако не е налице извънредна обосновка; счита, че такива 
обосновки следва да се оценяват в рамките на разумен срок, като се вземат предвид 
ограниченията във времето при законодателните процедури;

5. отправя остра критика към Съвета за систематичните му опити не само за избягване 
на всяка цена делегираните актове в новото законодателство, но и дори за връщане 
към положението отпреди Договора от Лисабон чрез неправомерни опити за 
превръщане на мерки, които подлежат на процедурата по регулиране с контрол, в 
актове за изпълнение в актовете за привеждане в съответствие след приемането на 
Договора от Лисабон; призовава Съвета да спазва разпоредбите на Договора по 
отношение на очевидно различното естество на делегираните актове в сравнение с 
актовете за изпълнение;

6. счита, че при все че решение да не се делегират определени несъществени 
елементи, а вместо това всички промени по тях да се придържат към обикновената 

                                               
1 „Наръчник относно делегираните актове/актовете за изпълнение”, ГД за вътрешни политики, м. 
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законодателна процедура, може да съставлява подходящо решение в някои случаи, 
(което зачита прерогативите както на Съвета, така и на Парламента), то може да не 
бъде целесъобразно в други случаи, когато би било несъразмерно спрямо естеството 
на несъществения елемент, който подлежи на изменение, и по този начин на 
практика би действало като препятствие пред корекции, които би могло да са 
важни;

7. счита, че за да се засили позицията на докладчиците на ЕП в законодателните 
преговори следва по-често да се прибягва до член 37а от Правилника за дейността 
на ЕП; подчертава, че законодателят разполага с пълната свобода да реши по 
отношение на несъществените елементи на основния акт кои от тях да бъдат 
регулирани чрез делегиране на правомощия на Комисията и кои да останат 
регулирани на законодателно равнище; счита, че политически важни елементи като 
списъците или регистрите на Съюза за продукти или вещества следва да останат 
неразделна част от основния акт под формата на приложения, когато това е 
целесъобразно; подчертава, че създаването на самостоятелни списъци следва да се 
избягва в интерес на правната сигурност;

8. изисква от генералния секретар да изготви проучване относно резултатите от 
законодателните преговори между Парламента и Съвета, включващи въпроса за 
делегираните актове и актовете за изпълнение, с цел предоставяне на съвети и 
насоки за най-добри практики за докладчици и други участници в бъдещи 
преговори;

9. счита, че настоящата практика на Комисията по отношение на предаването и 
попълването на делегирани актове и на графиците и документите относно 
подготвителните заседания е по-слабо развита отколкото за актовете за изпълнение 
и не представлява подходящ механизъм по смисъла на общото тълкуване на 
делегираните актове; призовава Комисията да гарантира възможно най-скоро 
предоставянето на поне същото равнище на информация и прозрачност като в 
случая на съществуващия регистър по комитология;

10. счита, че настоящите условия относно надзора на Парламента върху актовете за 
изпълнение не са адекватни и не следва да се свеждат единствено до проектите на 
актове; призовава за това член 11 от Регламента за актовете за изпълнение да бъде 
изменен, така че (по принцип и с изключение на актовете, приети по спешност) 
Парламентът да разполага с правото на контрол върху акт за изпълнение в срок от 
един месец след неговото приемане.
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