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Изменение 8
Satu Hassi

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 
обвързващи.

(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 които са необходими 
единни условия.

Or. en

Обосновка

Не могат да бъдат установени критерии, тъй като съществуващите актове не са 
приведени в съответствие с член 290 относно делегираните актове, който сега може 
да се прилага също и за областите, в които Парламентът  стана съзаконодател след 
приемането на Договора от Лисабон. "Добре е да има доверие, но по-добре е да има 
контрол". Следователно процедурата по разглеждане следва да бъде главното  
правило.

Изменение 9
Jo Leinen

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 

(9) Основният законодателен акт 
следва да посочва процедурата, 
приложима за приемането на 
актовете за изпълнение. Процедурата 
по разглеждане следва да се прилага 
само когато се приемат мерки с общ 
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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.

обхват, които не допълват, нито 
изменят определени несъществени 
елементи на основния законодателен 
акт, в съответствие с член 290 от 
ДФЕС. 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.

Or. en

Изменение 10
Satu Hassi

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 

(9) Основният законодателен акт 
следва да посочва за кои мерки следва 
да се прилага процедурата по 
разглеждане и за кои – процедурата 
по консултиране. По принцип 
процедурата по разглеждане следва да 
се прилага когато се приемат мерки с 
общ обхват, чиято цел е да се приложат 
основни актове. 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, или ако 
мнозинството има възражения срещу 
тях, като изключение се допуска само 
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отрицателното становище. Ако 
комитетът не излезе със становище, 
Комисията следва да може да 
преразгледа проекта за мерки, вземайки 
предвид мненията, изразени в комитета.

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.

Or. en

Обосновка

Не могат да бъдат установени критерии, тъй като съществуващите актове не са 
приведени в съответствие с член 291 относно делегираните актове, който сега може 
да се прилага също и за областите, в които Парламентът  стана съзаконодател след 
приемането на Договора от Лисабон. "Добре е да има доверие, но по-добре е да има 
контрол". Следователно, в случаите когато не се прилага член 291, правилото остава 
процедурата по разглеждане.

Изменение 11
Satu Hassi

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

Or. en

Обосновка

Демокрацията е въпрос на равновесие на силите. Предоставянето на правомощия 
следва по правило да подлежи на упражняването на контрол. Ето защо е неприемливо 
използването на процедурата по консултиране като основен вариант.
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Изменение 12
Satu Hassi

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 бързо и изчерпателно 
уведомявани по равностоен начин за 
работата на комитетите, веднага щом са 
налице съответните документи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 13
Jo Leinen

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 редовно уведомявани за 
работата на комитетите във възможно 
най-кратки срокове.

Or. en

Изменение 14
Satu Hassi

Предложение за регламент
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Решение 1999/468/ЕО следва да 
бъде отменено. За да се извърши 

(14) Решение 1999/468/ЕО следва да 
бъде отменено веднага след 
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преходът от режима, предвиден в 
Решение 1999/468/ЕО, към настоящия
регламент, всяка препратка в 
съществуващото законодателство 
към процедурите, предвидени в това 
решение, следва да се разбира като 
препратка към съответните 
процедури, предвидени в настоящия 
регламент, с изключение на 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. Действието на член 5а 
от Решение 1999/468/ЕО следва да 
бъде запазено за целите на
съществуващите основни актове, които 
препращат към този член.

привеждането на съществуващите 
основни актове в съответствие с 
членове 290 и 291 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Едно автоматично привеждане в съответствие би ни върнало към положението 
преди Договора от Лисабон, което е недопустимо, предвид увеличените правомощия 
на Парламента оттогава. Всички области на политика, за които не е имало 
съвместно вземане на решения преди влизането в сила на Договора от Лисабон ще 
получат единствено актове за изпълнение, тъй като предварителното условие за 
процедурата по регулиране с контрол е съответното законодателтво да е било 
прието по процедурата за съвместно вземане на решение. Това е недопустимо.
Правилното привеждане в съответствие с член 290 на областите, в които 
Парламентът наскоро стана съзаконодател, представлява предварително условие за 
адаптиране към член 291.

Изменение 15
Satu Hassi

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 

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

от единни условия за изпълнение и 
изисква приемането от страна на 
Комисията на актове за изпълнение да 
се контролира от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Това следва да пояснява, че регламентът се прилага единствено в случаите, когато са 
необходими единни условия, в съответствие с член 291, а не за всички актове за 
изпълнение. Актовете за изпълнение може също да се отнасят до технически насоки, 
които не са обвързващи. Те може да са политически много деликатни (например 
техническите насоки в Директива 2001/18) и следователно също изискват контрол.

Изменение 16
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По принцип процедурата по 
разглеждане се използва при 
приемането на мерки за изпълнение, за 
които са необходими единни условия, 
при условие че не допълват, нито 
изменят определени несъществени 
елементи на законодателния акт, в 
съответствие с член 290 от ДФЕС;

Or. en

Обосновка

Не могат да бъдат установени критерии, тъй като съществуващите актове не са 
приведени в съответствие с член 291 относно делегираните актове, който сега може 
да се прилага също и за областите, в които Парламентът  стана съзаконодател след 
приемането на Договора от Лисабон. "Добре е да има доверие, но по-добре е да има 
контрол". Следователно, в случаите когато не се прилага член 291, правилото остава 
процедурата по разглеждане.
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Изменение 17
Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 18
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки за изпълнение от общ 
характер;

заличава се

Or. en

Обосновка

Вселдствие изменението на член 2, параграф 2 от същия автор.

Изменение 19
Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерки за изпълнение от общ характер; а) мерки за изпълнение от общ характер, 
които не допълват, нито изменят 
определени несъществени елементи
на законодателния акт, в 
съответствие с член 290 от ДФЕС;
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Or. en

Изменение 20
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б) – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други мерки за изпълнение, свързани 
с:

заличава се

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.

Or. en

Обосновка

Вселдствие изменението на член 2, параграф 2 от същия автор.

Изменение 21
Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б) – подточка ii) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) околната среда, сигурността и 
безопасността или защитата на 
здравето или безопасността на 
хората, животните и растенията;

заличава се

Or. en
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Изменение 22
Satu Hassi

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

Or. en

Обосновка

Вселдствие изменението на член 2, параграф 2 от същия автор.

Изменение 23
Corinne Lepage

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, с 
оглед провеждането на допълнително 
обсъждане, като уведомява 
Европейския парламент за това.

Or. fr
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Изменение 24
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не бъде дадено становище, 
Комисията може да приеме проекта на 
мерките. Когато Комисията не приеме 
проекта на мерките, председателят 
може да представи на комитета 
изменена версия на проекта на мерките.

4. Ако не бъде дадено становище, 
Комисията не приема проекта на 
мерките, в случай че мнозинството, 
както е посочено в член 238, параграф 
1 от ДФЕС имат възражения срещу 
мярката. Председателят може да 
представи на комитета изменена версия 
на проекта на мерките.

Or. en

Обосновка

Предложените от Комисията актове за изпълнение следва да бъдат подкрепени поне 
от обикновено мнозинство от държавите-членки.

Изменение 25
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не бъде дадено становище, 
Комисията може да приеме проекта на 
мерките. Когато Комисията не приеме 
проекта на мерките, председателят може 
да представи на комитета изменена 
версия на проекта на мерките.

4. Ако не бъде дадено становище от
страна на Съвета в разумен срок, 
Комисията може да приеме проекта на 
мерките. Когато Комисията не приеме 
проекта на мерките, председателят може 
да представи на комитета изменена 
версия на проекта на мерките.

Or. fr
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Изменение 26
Corinne Lepage

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, 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 
мерки.
Тогава Комисията уведомява 
Европейския парламент и Съвета 
относно действията, които 
възнамерява да предприеме.

Or. fr

Изменение 27
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Чрез дерогация от параграф 3 
Комисията може да приеме проект на 
мерки, които не са в съответствие със 
становището на комитета, когато 
неприемането на тези мерки в 

 Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 
Комисията може да приеме проект на 
мерки, които не са в съответствие със 
становището на комитета, или ако не е 
дадено становище и мнозинството, 
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задължителен срок би породило 
значително смущение на пазарите 
или риск за сигурността или 
безопасността на гражданите или за 
финансовите интереси на Съюза.

както е посочено в член 238, параграф 
1 от ДФЕС, има възражения срещу 
мерките, когато неприемането на тези 
мерки в задължителен срок би породило 
риск за сигурността или безопасността 
на гражданите или за финансовите 
интереси на Съюза.

Or. en

(свързано с изменението към параграф 4 от същия автор)

Обосновка

Разширяване на правото на Комисията да наложи решението също и в случай на 
липса на становище и възражения от страна на обикновено мнозинство от 
държавите-членки. Не е ясно защо едно значително смущение на пазарите може да 
бъде разглеждано като критерий за Комисията да пренебрегне становището на 
мнозинството от държавите-членки.

Изменение 28
Satu Hassi

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 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 
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1 от ДФЕС, което да има възражения 
срещу мерките, то последните
остават в сила.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 29
Corinne Lepage

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 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.

Or. fr

Изменение 30
Satu Hassi

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



PE441.271v01-00 16/20 AM\816195BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 31
Satu Hassi

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 
получават информацията, посочена в 
параграф 1, веднага щом е налице 
такава информация.

Or. en

Обосновка

Парламентът и Съветът следва да получават съответната информация веднага щом 
тя е налице, за да могат да упражняват правото си на контрол.

Изменение 32
Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Европейският парламент и Съветът 
имат достъп до информацията, посочена 
в параграф 1, във възможно най-
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в параграф 1. кратки срокове.

Or. en

Изменение 33
Satu Hassi

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 34
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Решение 1999/468/ЕО се отменя.  Решение 1999/468/ЕО се отменя, 
считано от [...*].
* датата на влизане в сила на адаптирането 
на съществуващи актове, както е посочено в 
член 10а.

Or. en

Обосновка

Намиращото се в сила решение за комитология следва да бъде отменяно единствено в 
случаите, когато вече е извършено адаптиране на съществуващите актове.
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Изменение 35
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адаптиране на съществуващи 
основни актове

заличава се

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:
а) 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 
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.

Or. en

Обосновка

Едно автоматично привеждане в съответствие би ни върнало към положението 
преди Договора от Лисабон, което е недопустимо, предвид увеличените правомощия 
на Парламента оттогава. Всички области на политика, за които не е имало 
съвместно вземане на решения преди влизането в сила на Договора от Лисабон ще 
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получат единствено актове за изпълнение, тъй като предварителното условие за 
процедурата по регулиране с контрол е съответното законодателтво да е било 
прието по процедурата за съвместно вземане на решение. Това е недопустимо.

Изменение 36
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Комисията предприема преглед на 
намиращото се в сила европейско 
законодателство и преди декември 
2011 г. внася законодателно 
предложение, определящо кои мерки 
влизат в рамките на разпоредбите 
относно делегираните актове, 
посочени в член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз или в тези относно актовете за 
изпълнение, посочени в член 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 37
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 10 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Адаптиране на съществуващи актове
В срок до една година след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията проучва действащото 
законодателство на Съюза и 
представя необходимите 
законодателни предложения за 
привеждането му в съответствие с 
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разпоредбите на Договора от Лисабон 
и по-конкретно с членове 290 и 291 от 
ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Привеждането в съответствие може да бъде осъществено единствено поотделно за 
всеки случай. На Комисията следва да бъде даден изричен срок за представяне на 
нужните предложения.

Изменение 38
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Последица от заличаването на член 10.


