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Изменение 16
Cristian Silviu Buşoi

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 и 
изчерпателно уведомявани за работата 
на комитетите. Ако се счете за 
необходимо, за целите на стриктния 
контрол на Европейският парламент 
следва да бъде предоставена 
възможност да присъства на 
заседанията на комитетите, без да 
има право да участва в гласуването по 
проектомерките за изпълнение.

Or. en

Изменение 17
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Решение 1999/468/ЕО следва да 
бъде отменено. Препратките в 
съществуващи основни актове към 
процедурите, предвидени в това 
решение, следва да бъдат адаптирани 
към новите правила относно 
делегираните и изпълнителните 
правомощия, посочени в член 290 и 
член 291 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз във възможно най-кратък срок, 
но при всички случаи не по-късно от...
* Докато бъде осъществено това 
адаптиране, за да се извърши преходът 
от режима, предвиден в Решение 



PE441.311v01-00 4/10 AM\816576BG.doc

BG

бъде запазено за целите на 
съществуващите основни актове, 
които препращат към този член.

1999/468/ЕО, към настоящия регламент, 
предвидените в настоящия регламент 
процедури следва временно да се 
прилагат в случаите, когато
съществуващото законодателство прави 
препратка към процедурите, 
предвидени в това решение, с 
изключение на процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО, която 
следва да продължи да се прилага 
временно.
_____________

* Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Механизмът на „автоматичното привеждане в съответствие”, предвиден в член 9 и 
член 10 изглежда се основава на неправилното предположение, че всички 
изпълнителни правомощия, в момента предмет на процедури по комитология, освен 
процедурата на регулиране с контрол, съгласно Договора от Лисабон, трябва да 
бъдат разглеждани като правомощия за приемане на изпълнителни актове по смисъла 
на член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това игнорира 
факта, че може да съществуват изпълнителни правомощия, попадащи в категорията 
на делегираните актове (член 290 от ДФЕС), дори ако не са предмет на процедурата 
на регулиране с контрол. Следователно привеждането в съответствие на 
съществуващо законодателство следва да бъде извършвано за всеки конкретен случай 
поотделно.

Изменение 18
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Комисията следва да проучи 
достиженията на действащото 
право на Общността и в кратки 
срокове да представи необходимите 
законодателни предложения за 
адаптирането му към разпоредбите 
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на Договора от Лисабон, по-
конкретно към член 290 и член 291 от 
ДФЕС. 

Or. de

Обосновка

Адаптиране на съществуващото законодателство на Общността към правилата за 
делегираните правни актове и изпълнителните разпоредби следва да се осъществи 
своевременно, като това бъде извършвано за всеки конкретен случай поотделно. 

Изменение 19
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Ако Европейският парламент или 
Съветът възнамеряват да повдигнат 
възражения относно проектомерките 
съгласно член 6а, те следва да 
направят това, като отчетат 
неотложния характер на 
изпълнителните мерки, без да 
възпрепятстват действията на 
Комисията по целите, упоменати в 
първото изречение на параграф 5. За 
тази цел Европейският парламент и 
Съветът представят своите 
възражения в същия срок, 
предоставен на комитета да 
представи становището си.
В такъв случай Комисията незабавно 
променя своите мерки за изпълнение, 
като отчита и приема възраженията 
на Европейския парламент или на 
Съвета. Комисията уведомява 
Европейския парламент и Съвета 
относно промените. Ако все още 
съществуват възражения, Комисията 
отменя мерките и предлага на 
комитета нови мерки веднага след 
отпадането на условията на 
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неотложност, посочени в параграф 5.

Or. en

Обосновка

Клаузите на член 6а биха могли да представляват пречка пред възможността,
Комисията да предприеме неотложни мерки, поради което Европейският парламент 
и Съветът следва да ги използват разумно, като отчитат неотложността на 
въпроса и спазват същите срокове като комитета. Срокът за използване на член 6а е 
необходим, защото в противен случай дерогацията от параграф 3 би загубила своята 
ефективност.

Изменение 20
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европейският парламент има 
право да присъства на заседанията на 
комитетите.
За тази цел европейският парламент 
определя до трима представители, 
които присъстват на заседанията. 
Представителите на Европейския 
парламент по никакъв начин не 
участват във вземането на решения 
по становището, което трябва да 
бъде изготвено от комитета. Те 
докладват за резултатите от 
разискванията на съответната 
парламентарна комисия във 
възможно най-кратък срок.

Or. en

Обосновка

За Парламента е важно да знае причините, стоящи зад становищата, изготвени от 
комитетите. За тази цел е по-добре Европейският парламент да получава пряка 
информация чрез своите собствени представители. Последните са само 
представители, а не членове на комитета, поради което те не участват в 
гласуванията, които биха могли да се проведат.
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Изменение 21
Louis Grech

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 [...*].

Действието на член 5а от 
отмененото решение се запазва за 
целите на съществуващите основни 
актове, които се позовават на този 
член.

_____________

* Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Механизмът на „автоматичното привеждане в съответствие”, предвиден в член 9 и 
член 10 изглежда се основава на неправилното предположение, че всички 
изпълнителни правомощия, в момента предмет на процедури по комитология, освен 
процедурата на регулиране с контрол, съгласно Договора от Лисабон, трябва да 
бъдат разглеждани като правомощия за приемане на изпълнителни актове по смисъла 
на член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това игнорира 
факта, че може да съществуват изпълнителни правомощия, попадащи в категорията 
на делегираните актове (член 290 от ДФЕС), дори ако не са предмет на процедурата 
на регулиране с контрол. Следователно привеждането в съответствие на 
съществуващо законодателство следва да бъде извършвано за всеки конкретен случай 
поотделно.

Изменение 22
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Решение 1999/468/ЕО се отменя. Считано от 1 декември 2010 г.,
Решение 1999/468/ЕО се отменя.

Or. de

Обосновка

В противен случай, поради смисъла на член 12, изречение 2, временно би възникнал 
нормативен вакуум. В периода между влизането в сила на настоящия регламент и 
началото на автоматичното привеждане в съответствие, съгласно член 10, 
препратката в основни актове към Решение 1999/438/ЕО относно процедурата по 
комитология би била безполезна.

Изменение 23
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Адаптиране на съществуващи актове
9а. До...* Комисията прави преглед на 
основните актове, приети преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, с оглед адаптирането на 
тези актове към новите правила 
относно делегираните и 
изпълнителните правомощия, 
посочени в член 290 и член 291 от 
Договора за функциониране на 
Европейския съюз. Комисията редовно 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно постигнатия 
напредък във връзка с този преглед. 
Подобни доклади се придружават от 
подходящо законодателно 
предложение, ако това е необходимо.
_____________
* Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Механизмът на „автоматичното привеждане в съответствие”, предвиден в член 9 и 
член 10 изглежда се основава на неправилното предположение, че всички 
изпълнителни правомощия, в момента предмет на процедури по комитология, освен 
процедурата на регулиране с контрол, съгласно Договора от Лисабон, трябва да 
бъдат разглеждани като правомощия за приемане на изпълнителни актове по смисъла 
на член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това игнорира 
факта, че може да съществуват изпълнителни правомощия, попадащи в категорията 
на делегираните актове (член 290 от ДФЕС), дори ако не са предмет на процедурата 
на регулиране с контрол. Следователно привеждането в съответствие на 
съществуващо законодателство следва да бъде извършвано за всеки конкретен случай 
поотделно.

Изменение 24
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адаптиране на съществуващи 
основни актове

Преходни мерки

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:

1. Докато бъде осъществено това 
адаптиране, съгласно член 9а, за
основни актове, приети преди влизането 
в сила на настоящия регламент, които 
предвиждат 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;

а) когато основният акт прави 
препратка към член 3 от Решение 
1999/468/ЕО, се прилага процедурата 
по консултиране, посочена в 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;

б) когато основният акт прави 
препратка към членове 4 и 5 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 5 от настоящия 
регламент;
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в) позоваванията на член 6 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
позовавания на член 6 от настоящия 
регламент;

в) когато основният акт прави 
препратка към член 6 от Решение 
1999/468/ЕО, се прилага 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.

г) когато основният акт прави 
препратка към членове 7 и 8 от
Решение 1999/468/ЕО, се прилага член 8 
от настоящия регламент;

2. Членове 3 и 7 от настоящия регламент 
се прилагат към всички съществуващи 
комитети.

2. Разпоредбите на членове 3 и 7 от 
настоящия регламент се прилагат към 
всички съществуващи комитети за 
целите на параграф 1.

Or. en

Обосновка

Механизмът на „автоматичното привеждане в съответствие”, предвиден в член 9 и 
член 10 изглежда се основава на неправилното предположение, че всички 
изпълнителни правомощия, в момента предмет на процедури по комитология, освен 
процедурата на регулиране с контрол, съгласно Договора от Лисабон, трябва да 
бъдат разглеждани като правомощия за приемане на изпълнителни актове по смисъла 
на член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това игнорира 
факта, че може да съществуват изпълнителни правомощия, попадащи в категорията 
на делегираните актове (член 290 от ДФЕС), дори ако не са предмет на процедурата 
на регулиране с контрол. Следователно привеждането в съответствие на 
съществуващо законодателство следва да бъде извършвано за всеки конкретен случай 
поотделно.


