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КРАТКА ОБОСНОВКА

След влизането в сила на Договора от Лисабон настоящите разпоредби относно 
комитологията ще бъдат заменени от делегирани актове и актове за изпълнение 
съгласно членове 290 и 291 от ДФЕС.

Това адаптиране на съществуващото законодателство към разпоредбите на Договора от 
Лисабон е от особено значение, по-специално за онези области на политиката (като 
общата търговска политика), в които законодателството не е прието съгласно 
процедурата за съвместно вземане на решения и поради това не е приведено в 
съответствие със засиления парламентарен контрол чрез процедурата по регулиране с 
контрол (ПРК) от 2006 г. нататък.

Поради значителния брой засегнати актове и често сложния процес на разграничаване 
на делегирани актове от актове за изпълнение комисията по международна търговия 
очаква трудни преговори с Комисията и съзаконодателя, които ще се водят отделно за 
всеки конкретен случай.

Чрез въвеждането на обикновената законодателна процедура за общата търговска 
политика ДФЕС постави Европейския парламент и Съвета в равностойно положение 
като съзаконодатели. Поради това Парламентът следва да се стреми да бъде третиран 
като равнопоставен и когато става дума за делегирани актове и актове за изпълнение.
По-специално той следва най-малко да запази своите съществуващи права по 
отношение на актовете по процедурата на „комитология”, свързани с основни актове, 
приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения (правото на контрол, 
правото на вето, достъпа до информация, ...). Освен това представители на Европейския 
парламент следва да имат достъп до заседанията на Комисията с "представители на 
държавите-членки”.

И накрая, Европейският парламент и Съветът следва да имат възможността да правят 
възражения срещу проекти на мерки за изпълнение, които биха били в противоречие с 
намерението на съзаконодателя.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси 
да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение1
Предложение за регламент 
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение 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

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на правилата и общите 
принципи относно упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията в съответствие с член 
291 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз

Обосновка

Предложеният регламент ще обхваща цялото функциониране на изпълнителните 
правомощия съгласно член 291 ДФЕС, не само контрола на Комисията от страна на 
държавите-членки. В допълнение на това, Европейският парламент като 
съзаконодател, следва да има равни права със Съвета.

Изменение 2

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 да установят правилата и общите 
принципи относно упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Обосновка

Виж обосновката на изменение 1
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за този контрол са ясни, 
ефективни и пропорционални на 
естеството на актовете за изпълнение и 
отразяват институционалните 
изисквания на Договора, както и 
натрупания опит и общата практика, 
следвана при прилагането на Решение 
1999/468/ЕО.

(4) Необходимо е да се гарантира, че 
процедурите за контрол са ясни, 
ефективни и пропорционални на 
естеството на актовете за изпълнение и 
отразяват институционалните 
изисквания на Договора, факта, че 
Европейският парламент и Съветът 
са в равнопоставено положение по 
отношение на всички актове, приети 
в рамките на обикновената 
законодателна процедура, както и 
натрупания опит и общата практика, 
следвана при прилагането на Решение 
1999/468/ЕО.

Обосновка

Пояснение в контекста на член 291 от ДФЕС.

Изменение 4

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 което са необходими 
единни условия.
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Обосновка

Решението за това дали да използва процедурата по консултиране, която дава повече 
правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която държавите-
членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на съзаконодателите 
на основния акт.

Изменение 5

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 отрицателното 
становище. Ако комитетът не излезе със 
становище, Комисията следва да може 
да преразгледа проекта за мерки, 
вземайки предвид мненията, изразени в 
комитета.

(9) Процедурата по разглеждане следва 
да предвижда упражняването на 
контрол 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.

Обосновка

Решението за това дали да използва процедурата по консултиране, която дава повече 
правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която държавите-
членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на съзаконодателите 
на основния акт.
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Изменение 6

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящият регламент не засяга 
правомощията на Комисията по 
отношение на прилагането на правилата 
за конкуренция, както е посочено в 
Договора,

(15) Настоящият регламент не засяга 
правомощията на Комисията по 
отношение на прилагането на правилата 
за конкуренция, както е посочено в 
Договора, и специфичните процедури, 
създадени за прилагането на общата 
търговска политика, които 
понастоящем не се основават на 
Решение 1999/468/ЕО. Разпоредбите 
за тези аспекти на общата търговска 
политика следва да се определят от 
Съвета и Парламента за всеки случай 
поотделно, въз основа на всяко 
законодателно предложение от 
Комисията с оглед определяне на 
подходящите процедури на вземане на 
решения,

Обосновка

Тези процедури, създадени за прилагането на общата търговска политика, които 
понастоящем са изключени от Решение 1999/468/ЕО, следва да останат непроменени 
докато Съветът и Европейският парламент обсъдят за всеки случай поотделно 
подходящите процедури като част от предстоящия Общия търговски акт, който 
трябва да бъде приет от Комисията. Задачата да измени съответно основния акт 
следва да бъде на съзаконодателя.
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Изменение 8

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“) налага единни условия за 
изпълнение и предвижда приемането 
от страна на Комисията на обвързващи 
актове за изпълнение да се контролира 
от държавите-членки. 

Обосновка

Пояснение

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Процедурата по разглеждане по 
принцип се използва при приемането на 
общи мерки за изпълнение, за което са 
необходими единни условия.

а) мерки за изпълнение от общ 
характер; 
б) други мерки за изпълнение, свързани 
с:
i) общата селскостопанска политика 
и общата политика в областта на 
рибарството;
ii) околната среда, сигурността и 
безопасността или защитата на 
здравето или безопасността на 
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хората, животните и растенията;
iii) общата търговска политика.

Обосновка

Решението за това дали да използва процедурата по консултиране, която дава повече 
правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която държавите-
членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на съзаконодателите 
на основния акт. Освен това е под въпрос дали процедурата по разглеждане да бъде 
прилагана в области на политиката, които попадат в изключителната 
компетентност на Съюза.  

Изменение 10

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

Обосновка

Решението за това дали да използва процедурата по консултиране, която дава повече 
правомощия на Комисията, или процедурата по разглеждане, в която държавите-
членки имат повече правомощия, следва да бъде предоставено на съзаконодателите 
на основния акт.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Възражение относно проект на мерки 

за изпълнение
Ако Европейският парламент или 
Съветът изразят възражение 
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относно проект на мерки за 
изпълнение, чието приемане е 
планирано и който е представен в 
комисия съгласно основния акт по 
силата на член 294 от Договора, въз 
основа на съображението, че тези 
мерки ще обезсилят намерението на 
законодателя, изразено в основния 
акт, Комисията преразглежда 
проекта на мерки.
Като взема предвид основанията за 
възражението и в рамките на 
сроковете на текущата процедура, 
Комисията може да представи нов 
проект на мерки на комисията или да 
представи предложение на 
Европейския парламент и на Съвета в 
съответствие с Договора.
Комисията информира Европейския 
парламент, Съвета и 
специализираната комисия за 
действието, което смята да 
предприеме, както и основанията за 
това.

Обосновка

Сегашното право на ЕП на контрол следва да бъде запазено. Член 8 от Решение 
99/468 следва по тази причина да бъде включено в регламента.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) позициите и основанията на 
представителите на държавите-
членки,

Обосновка

Позицията на представителите на държавите-членки са достъпни на Европейския 
парламент (който провежда всички заседания и обсъждания на комисиите публично).
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Изменение 13

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, Съветът и 
държавите-членки имат 
равнопоставен достъп до 
информацията, посочена в параграф 1. 
За тази цел на Европейския 
парламент и на Съвета се изпраща, 
едновременно и при същите условия с 
тези за членовете на комисиите, 
цялата информация, посочена в 
параграф 1.

Обосновка
Изменението изяснява условията на предаване на информация като възприема 
съответните разпоредби на Споразумението между Европейския парламент и 
Комисията (2008/C 143/01) относно условията и реда за прилагане на Решение 
1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 
2006/512/ЕО от 3 юни 2008 г.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията гарантира, че 
представители на Европейския 
парламент могат да присъстват на 
заседанията на комитета като 
наблюдатели. Комисията обяснява 
писмено решението си, в случай че 
реши да не допусне представители на 
Европейския парламент на 
заседанията на комитета като 
наблюдатели.

Обосновка

Заседанията на комитета са достъпни за наблюдатели от Европейския парламент 
(който провежда всички заседания и обсъждания на комисиите публично).
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Срок за преразглеждане

Комисията разглежда 
законодателството на Съюза, което е 
в сила, и представя необходимите 
законодателни предложения за 
привеждането му в съответствие с 
разпоредбите на Договора от Лисабон 
и по-конкретно с членове 290 и 291 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, преди 31 декември 
2010 г. 

Обосновка

Привеждането на правото на ЕС в съответствие със сегашните разпоредби относно 
делегираните актове и актовете за приложение е от съществено значение за тези 
области на политики, които не са попадали в приложното поле на процедурата по 
съвместно вземане на решение преди да влязат в сила. Спешно трябва да се 
предприеме оценка на тези разпоредби за всеки отделен случай.
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