
PA\813440BG.doc PE441.007v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2010/0051(COD)

19.4.2010

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за 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
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Докладчик по становище: Louis Grech



PE441.007v01-00 2/11 PA\813440BG.doc

BG

PA_Legam



PA\813440BG.doc 3/11 PE441.007v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Възможността за приемане на актове за изпълнение се предвижда в член 291 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда, че когато са 
необходими еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза, 
законодателят може да предостави изпълнителни правомощия на Комисията.

Договорът от Лисабон поставя Парламента и Съвета в равнопоставено положение, в 
случаите, когато се прилага обикновената законодателна процедура, наред с другото, 
по отношение на предоставянето на изпълнителни правомощия на Комисията. Във 
връзка с това от особено значение е да се запази правото на контрол, което 
понастоящем се гарантира на Парламента по силата на член 8 от Решение 1999/468/ЕО 
на Съвета, и да се осигури възможност на съзаконодателя да възразява срещу проектите 
за мерки. Освен това, на Парламента трябва да се предостави достъп до заседанията на 
комитетите, както и да се гарантира известно подобрение по отношение на 
представяната на Парламента и Съвета информация (например дневен ред, предоставен 
достатъчно предварително, протоколи от заседанията, подробни списъци на 
гласувалите).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 предварително да установят 
правилата и общите принципи относно 
механизмите за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

Or. en

Обосновка

Съгласуване на формулировката с член 291 от ДФЕС.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Изменение

(4a) В случаите, за които се прилага 
обикновената законодателна 
процедура, особено по отношение на 
предоставянето на изпълнителни 
правомощия на Комисията, е важно 
да се гарантира, че Европейският 
парламент е поставен наравно със 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Съгласно Договора от Лисабон от изключително значение е Парламентът да бъде 
равнопоставен на Съвета по отношение на предоставянето на изпълнителни 
правомощия, в случаите, когато основният акт е бил приет по обикновената 
законодателна процедура.

Изменение 3

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.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че Парламентът е информиран не само редовно, но и 
изчерпателно.

Изменение 4
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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“) изисква, когато са необходими 
единни условия за изпълнение на 
правно обвързващите актове на 
Съюза, приемането от страна на 
Комисията на такива обвързващи 
актове за изпълнение да се контролира 
от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Съгласуване на формулировката с член 291 от ДФЕС. 

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако проектът на мерките е в 
съответствие със становището на 
комитета, Комисията приема тези мерки 
освен ако не са възникнали 
изключителни обстоятелства или не са 
се появили нови елементи, които биха 
обосновали неприемането на мерките. В 
тези случаи председателят може да 
представи на комитета нов проект на 
мерките, които да бъдат взети.

2. Ако проектът на мерките е в 
съответствие със становището на 
комитета, Комисията приема тези 
мерки, без да се засяга член 6а, освен 
ако не са възникнали изключителни 
обстоятелства или не са се появили нови 
елементи, които биха обосновали 
неприемането на мерките. В тези случаи 
председателят може да представи на 
комитета нов проект на мерките, които 
да бъдат взети.

Or. en
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Обосновка

Съгласуване с въвеждането на новия член 6а.

Изменение 6

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, без да 
се засяга член 6а, 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. en

Обосновка

Съгласуване с въвеждането на новия член 6а.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 
задължителен срок би породило 
значително смущение на пазарите или 
риск за сигурността или безопасността 
на гражданите или за финансовите 
интереси на Съюза.

5. Чрез дерогация от параграф 3 
Комисията може да приеме, без да се 
засяга член 6а, проект на мерки, които 
не са в съответствие със становището на 
комитета, когато неприемането на тези 
мерки в задължителен срок би породило 
значително смущение на пазарите или 
риск за сигурността или безопасността 
на гражданите или за финансовите 
интереси на Съюза.

Or. en
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Обосновка

Съгласуване с въвеждането на новия член 6а.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При процедурата по разглеждане, 
когато мерките не са в съответствие със 
становището на комитета съгласно член 
5, параграф 3, Комисията отменя 
приетите в съответствие с параграф 2 
мерки.

4. При процедурата по разглеждане, 
когато мерките не са в съответствие със 
становището на комитета съгласно член 
5, параграф 3, Комисията отменя 
приетите в съответствие с параграф 2 на 
настоящия член мерки.

Or. en

Обосновка

С цел по-добро изразяване и за избягване на объркване.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Контрол на упражняването на 

изпълнителните правомощия на 
Комисията от страна на 

Европейския парламент и Съвета
Ако Европейският парламент или 
Съветът счетат, че проектите за 
мерки, които се разглеждат за 
приемане и които са внесени до 
комитет, съгласно основния акт, 
приет по член 294 от Договора, няма 
да съответстват на основния акт, 
те изразяват своето възражение във 
връзка с това и Комисията 
преразглежда подобни проекти за 
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мерки. Като взема предвид 
основанията за възражението и в 
рамките на приложимите срокове за 
текущата процедура, Комисията 
може да внесе нов проект за мерки в 
комитета или да внесе предложение в 
Европейския парламент и в Съвета 
въз основа на Договора.
Комисията информира Европейския 
парламент, Съвета и комитета за 
действието, което смята да 
предприеме в това отношение, както 
и за основанията за него.

Or. en

Обосновка

Парламентът следва да запази правото на контрол, което понастоящем се 
гарантира от член 8 от решението за комитология (Решение 1999/468/ЕО).

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дневния ред на заседанията на 
комитетите,

а) дневния ред на заседанията на 
комитетите, който трябва да е на 
разположение предварително, в 
разумен срок преди заседанията,

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че дневният ред е на разположение предварително 
достатъчно рано, за да може Парламентът да се запознае възможно най-бързо с 
проектите за мерки, които ще се обсъждат на заседанието, и да се подготви за 
бъдещи действия.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) протоколите от заседанията в резюме 
заедно със списъци на органите и 
организациите, към които принадлежат 
лицата, посочени от държавите-членки 
да ги представляват,

б) протоколите от заседанията в резюме 
заедно със списъци на органите и 
организациите, към които принадлежат 
лицата, посочени от държавите-членки 
да ги представляват, както и всички 
налични протоколи,

Or. en

Обосновка

Трябва да съществува възможност за достъп не само до протоколите в резюме, но 
също така до протоколите (възможността за изискване на достъп до протоколите 
се предвижда в Междуинституционалното споразумение между Европейския 
парламент и Комисията (2008/C 143/01)).

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) резултатите от гласуванията, г) подробните резултати от 
гласуванията, включително 
обясненията на вот от отделните 
държави-членки,

Or. en

Обосновка

Важно е причините за вот или въздържание да са известни, тъй като това би могло 
да е добър показател за евентуалните проблеми, свързани с проекта за мерки.
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Изменение 13

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.

Or. en

Обосновка

Важно е причините за вот или въздържание да са известни, тъй като това би могло 
да е добър показател за евентуалните проблеми, свързани с проекта на мерки.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1–  буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) препратките към членове 7 и 8 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 8 от настоящия 
регламент.

г) препратките към член 7 от Решение 
1999/468/ЕО се считат за препратки към 
член 8 от настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Член 7 от Решение 1999/468/ЕО и член 8 от настоящия регламент се отнасят основно 
до предоставянето на сведения, докато член 8 от Решение 1999/468/ЕО се отнася до 
правото на контрол.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1–  буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) препратките към член 8 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
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препратки към член 6а от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с въвеждането на новия член 6а.


