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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по 
отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои 
мерки
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0349),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0162/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Позоваване 3 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Регламент (ЕО) № 732/2008 на 
Съвета от 22 юли 2008 година за 
прилагане на схема от общи тарифни 
преференции за периода от 1 януари 
2009 г. до 31 декември 2011 г. и за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 552/97, № 1933/2006 и регламенти 
(ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на 
Комисията,

заличава се
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Or. en

Обосновка
Адаптирането на Регламента за ОСП към новия режим на актове за изпълнение и 
делегирани актове беше обхванато от двете предложения „Omnibus“ на Комисията. 
Докладът „Omnibus I“ въведе множество изменения, с които предложените актове 
за изпълнение бяха променени на делегирани актове в съответствие с доклада Scholz 
от пролетта на 2011 г. Поради тази причина двамата докладчици се споразумяха от 
съображения за рационалност да запазят всички изменения относно адаптирането на 
Регламента за ОСП към новия режим на комитология в доклада „Omnibus I“. 
Следователно съответната част следва да бъде заличена от предложението 
„Omnibus II“.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Позоваване 3 – тире 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Регламент (ЕО) № 1215/2009 на 
Съвета от 30 ноември 2009 година за 
въвеждане на изключителни 
търговски мерки за страни и 
територии, участващи или свързани с 
процеса на стабилизиране и 
асоцииране, осъществяван от 
Европейския съюз.

заличава се

Or. en

Обосновка

На 13 октомври 2011 г. ЕП прие позицията си на първо четене относно 
предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на 
изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с 
процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (COD 
2010/0036). Новият регламент за изменение разгледа, наред с другото, въпроса за 
актовете за изпълнение и делегираните актове, като добави съответните разпоредби 
в Регламент (ЕО) № 1215/2009. Следователно е необходимо от предложението 
„Omnibus II“ да бъде заличена частта, която се отнася до този регламент.
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Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 3030/93
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Добавя се следното съображение:
„Като има предвид, че за да се осигури 
необходимото функциониране на 
системата за управление на вноса на 
някои текстилни продукти, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз следва да се делегира на 
Комисията във връзка с изменението 
на приложенията, предоставянето 
на допълнителни възможности за 
внос, въвеждането или адаптирането 
на количествени ограничения, както 
и въвеждането на защитни мерки и 
система за надзор съгласно условията, 
установени в настоящия регламент. 
Особено важно е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката
и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.
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Обосновка

Предложението на Комисията не разглежда съображенията на изменяните
регламенти. Докладчикът счита, че е необходимо да се изменят съображенията на 
основните актове, за да се обясни използването на делегираните актове и да се 
определят точно целта, съдържанието и обхватът на делегирането. Докладчикът 
счита също, че е важно да се гарантира възможността експерти на Парламента да 
присъстват на заседанията, организирани от Комисията с оглед на подготовката и 
прилагането на делегираните актове. Тези две съображения са отразени в изменения 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 и 22.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 3030/93
Член 16a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 6, член 6, 
параграф 2, член 8, член 10, параграф 
13, член 10a, параграф 3, член 13, 
параграф 3, член 15, параграфи 3 и 5 и в 
член 19 от настоящия регламент, както 
и в член 4, параграф 3 от приложение 
IV, а също така в член 2 и в член 3, 
параграфи 1 и 3 от приложение VII към 
настоящия регламент, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 6, член 6, 
параграф 2, член 8, член 10, параграф 
13, член 10a, параграф 3, член 13, 
параграф 3, член 15, параграфи 3 и 5 и в 
член 19 от настоящия регламент, както 
и в член 4, параграф 3 от приложение 
IV, а също така в член 2 и в член 3, 
параграфи 1 и 3 от приложение VII към 
настоящия регламент, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от…*. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
––––––––––––––––
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* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Докладчикът счита, че е целесъобразно да се ограничи във времето предоставянето 
на правомощия на Комисията. Подобно ограничение предполага засилен 
парламентарен контрол, който задължава Комисията да изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на 
установения срок. От друга страна, мълчаливото продължаване на делегирането на 
правомощия за срокове с еднаква продължителност предотвратява претоварването 
на законодателите и улеснява прилагането на общата търговска политика. Ето защо 
докладчикът счита, че е целесъобразно предложението на Комисията да се измени 
съответно във всички разпоредби, отнасящи се до упражняването на делегираните 
правомощия.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 517/94
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Добавя се следното съображение:
„Като има предвид, че за да се осигури 
необходимото функциониране на 
системата за управление на вноса на 
някои текстилни продукти, които не 
са обхванати от двустранни 
споразумения, протоколи или други 
договорености или от други 
специфични правила на Съюза за 
вноса, правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията във връзка с 
изменението на приложенията, 
промяната на правилата за внос и 
прилагането на защитни мерки и 
мерки за надзор съгласно условията, 
установени в настоящия регламент. 
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Особено важно е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката 
и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка 7
Регламент (ЕО) № 517/94
Член 25a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3), член 5, 
параграф 2), член 12, параграф 3), както 
и в членове 13, 16 и 28, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3), член 5, 
параграф 2), член 12, параграф 3), както 
и в членове 13, 16 и 28, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от…*. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
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Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
–––––––––––––––

* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 3 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 953/2003
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Добавя се следното съображение:
„(11a) За да се добавят продукти към 
списъка с продукти, обхванати от 
настоящия регламент, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз следва да се делегира на 
Комисията във връзка с изменението 
на приложенията. Особено важно е 
по време на подготвителната си 
работа Комисията да проведе 
необходимите консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката 
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и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 953/2003
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от…*. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
–––––––––––––––––
* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 4 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 673/2005
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Съображение 7 се заменя със 
следното:
„(7) За да се направят необходимите 
корекции на мерките, предвидени в 
настоящия регламент, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз следва да се делегира на 
Комисията във връзка с промяната на 
допълнителния митнически налог 
или на списъците към Приложения І 
и ІІ съгласно условията, установени в 
настоящия регламент. Особено 
важно е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.  
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката 
и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 673/2005
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от…*.
Комисията изготвя доклад относно
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
_____________
* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 5 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1342/2007
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Създава се следното съображение:
„(10а) За да се позволи ефикасно 
администриране посредством 
приемането на корекции по 
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отношение на ограниченията върху 
вноса на определени стоманени 
продукти, правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията във връзка с 
измененията на приложение V. 
Особено важно е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката 
и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 5 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1342/2007
Член 31а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, член 6, параграф 3 и 
член 12, се предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, член 6, параграф 3 и 
член 12, се предоставя на Комисията за 
срок от пет години, считано от …*.
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
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късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

______________
* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент. 

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1528/2007
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Създава се следното съображение:
„(16а) За да се направят 
техническите адаптирания на 
режима за продукти с произход от 
определени страни, които са част от 
групата държави от Африка, 
Карибския и Тихоокеанския басейн 
(АКТБ), правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията във връзка с 
изменението на приложение I с цел 
добавяне или заличаване на региони 
или държави, както и във връзка с 
въвеждането на технически 
изменения в приложение II, които са 
необходими в резултат на 
прилагането на посоченото 
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приложение. Особено важно е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката 
и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6 – точка -1а (нова)
Регламент (ЕО) № 1528/2007
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2, параграф 2 се заменя със 
следното:

„2. Комисията изменя приложение I 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 24a, като 
включва региони или държави от 
групата държави от АКТБ, които са 
приключили преговорите за 
споразумение между Съюза и 
съответния регион или държава, 
които отговарят най-малко на 
изискванията на член XXIV от ГАТТ 
(1994).“
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за „Omnibus I“ установява режим на делегирани 
актове за мерките, приети съгласно член 2, параграфи 2 и 3, и процедурен член 
относно упражняването на делегираните правомощия. Предложението на 
Комисията относно „Omnibus II“ предвижда делегирани актове в член 4, параграф 4 и 
член 23 с препратка към „Omnibus I“. От съображения за рационалност двамата 
докладчици се споразумяха да запазят всички разпоредби относно адаптирането на 
Регламент (ЕО) № 1528/2007 към режима на делегираните актове в доклада „Omnibus 
II“, посредством изменения 14, 15, 16, 17 и 18, както и посредством заличаване на 
съответните разпоредби от „Omnibus I“.

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6 – точка -1б (нова)
Регламент (ЕО) № 1528/2007
Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 2, параграф 3 уводните думи се 
заменят със следното:

„3. Този регион или държава остават 
в списъка в приложение I, освен ако 
Комисията не приеме делегиран акт в 
съответствие с член 24a за изменение 
на приложение I, като премести 
регион или държава от съответното 
приложение, по-специално, когато:“

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6 – точка 1 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1528/2007
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема 4. Комисията е оправомощена да приема 
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делегирани актове в съответствие с член 
[да се посочи номерът на 
члена/членовете, в който/които се 
определя процедурата за приемане на 
делегирани актове — понастоящем 
членове 24a—24в от предложение 
COM(2011) 82 окончателен] във връзка 
с техническите изменения на 
приложение II, които са необходими в 
резултат на прилагането на посоченото 
приложение.

делегирани актове в съответствие с 
член 24а във връзка с техническите 
изменения на приложение II, които са 
необходими в резултат на прилагането 
на посоченото приложение.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1528/2007
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
[да се посочи номерът на 
члена/членовете, в който/които се 
определя процедурата за приемане на 
делегирани актове — понастоящем 
членове 24a—24в от предложение 
COM(2011) 82 окончателен] във връзка 
с техническите изменения на член 5 и на 
членове 8—22, които може да се 
наложат поради разликите между 
настоящия регламент и споразуменията, 
подписани с уговорка за временно 
прилагане или сключени в съответствие 
с член 218 от Договора с регионите или 
държавите, изброени в приложение I. 

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 24а във връзка с техническите 
изменения на член 5 и на членове 8—22, 
които може да се наложат поради 
разликите между настоящия регламент 
и споразуменията, подписани с уговорка 
за временно прилагане или сключени в 
съответствие с член 218 от Договора с 
регионите или държавите, изброени в
приложение I.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕО) № 1528/2007
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се следният член:
„Член 24а

Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се дава на 
Комисията при условията, 
предвидени в настоящия член. 
2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграфи 2 и 3, 
член4, параграф 4 и член 23 се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от ...*. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграфи 2 и 3, 
член 4, параграф 4 и член 23, може да 
бъде отменено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него
делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне влиза в сила 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга валидността на 
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делегираните актове, които вече са 
влезли в сила. 
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него. 
5. Делегираният акт, приет в 
съответствие с член 2, параграфи 2 и 
3, член 4, параграф 4 и член 23, влиза в 
сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения в 
срок от 2 месеца от уведомлението до 
тях за съответния акт, или ако преди 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че са решили да не повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по искане на Европейския 
парламент или на Съвета“.
_____________
* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент. 

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 7 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 55/2008
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Създава се следното съображение:
„(12a) За да се позволи корекция на 
регламента, правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията, що се отнася 
до измененията, наложени в 
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контекста на промени в 
митническите кодове или за 
сключването на споразумения с 
Молдова. Особено важно е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката 
и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 7 – точка 2
Регламент (ЕО) № 55/2008
Член 8б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от…*. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
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Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
_______________
* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент. 

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заличава се разделът

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 1.

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 9 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1340/2008
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Създава се следното съображение:
„(9а) За да се позволи ефикасното 
администриране на някои 
ограничения, правомощието да 
приема актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз следва да се 
делегира на Комисията, що се отнася 
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до измененията на приложение V. 
Особено важно е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията следва да предостави 
изчерпателна информация и 
документация относно своите 
заседания с национални експерти, 
проведени в рамките на подготовката 
и прилагането на делегираните 
актове. Комисията следва да покани 
експерти на Парламента да 
присъстват на тези заседания“.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 9 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1340/2008
Член 16a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от…*.
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
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продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
_____________
* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заличава се разделът

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 2.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

A. КОНТЕКСТ

С предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на 
предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки („Trade 
Omnibus II“) се цели привеждането на 10 регламента в областта на търговската 
политика в съответствие с новите разпоредби на първичното законодателство на 
Договора от Лисабон. По-специално с него се цели съгласуване на регламентите с член 
290, който въвежда за първи път в европейското право делегираните актове. Той дава 
възможност на законодателя да делегира на Комисията правомощието да приема 
незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени 
несъществени елементи от законодателен акт. Законодателят си запазва правото да 
оттегли делегирането по всяко време и сам да вземе съответното решение. Освен това 
законодателят може да наложи вето на всяко решение, взето под формата на делегиран 
акт, достатъчно е Съветът или Парламентът да имат възражения срещу предложения от 
Комисията проект на делегиран акт. 

Настоящото предложение на Комисията придружава първото предложение, направено 
от нея в областта на търговската политика. Въпросното предложение (COM(2011)0082 
„Trade Omnibus II“) изменя някои регламенти, свързани с общата търговска политика, 
по отношение на процедурите, при които Съветът е участвал във вземането на решения, 
но които не са се основавали на Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията. В него се предлага тези процедури да бъдат преобразувани 
или в делегирани актове, в съответствие с член 290 от Договора, или в актове за 
изпълнение, в съответствие с член 291.

В предложението „Trade Omnibus II“ се прави преглед на всички останали процедури за 
вземане на решение, открити в законодателството в областта на търговската политика, 
с цел те да бъдат адаптирани, когато е необходимо, в съответствие с режима за 
делегираните актове, установен в член 290. По принцип това са процедури за вземане 
на решение, основаващи се на Решение 1999/468/EО на Съвета. Комисията предлага 
някои процедури да бъдат преобразувани в делегирани актове.

Б. НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД

1. Заличаване на два регламента от предложението на Комисията

Докладчикът предлага да се заличат следните два регламента от предложението на 
Комисията:

 Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година за прилагане на 
схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 
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декември 2011 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и 
регламенти (ЕО) № 1100/2006 и № 964/2007 на Комисията

Адаптирането на Регламента за ОСП към новия режим на актове за изпълнение и 
делегирани актове е обхванато от двете предложения „Omnibus“ на Комисията. 
Докладът „Omnibus I“ въведе множество изменения, с които предложените актове за 
изпълнение бяха променени на делегирани актове в съответствие с доклада Scholz от 
пролетта на 2011 г .  Поради тази причина двамата докладчици се споразумяха от 
съображения за рационалност да запазят всички изменения относно адаптирането на 
Регламента за ОСП към новия режим на комитология в доклада „Omnibus I“. 
Следователно съответната част следва да бъде заличена от предложението „Omnibus 
II“. Това става посредством изменения 1 и 21.

 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за 
въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, 
участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, 
осъществяван от Европейския съюз

На 13 октомври 2011 г. ЕП прие позицията си на първо четене относно предложението 
на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки 
за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и 
асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (COD 2010/0036). Новият регламент за 
изменение разгледа, наред с другото, въпроса за актовете за изпълнение и делегираните 
актове, като добави съответните разпоредби в Регламент (ЕО) № 1215/2009. 
Следователно е необходимо от предложението „Omnibus II“ да бъде заличена частта, 
която се отнася до този регламент. Това става посредством изменения 2 и 24.

2. Нови съображения на изменяните регламенти

Предложението на Комисията не разглежда съображенията на изменяните регламенти. 
Докладчикът счита, че е необходимо да се изменят съображенията на основните актове, 
за да се обясни използването на делегираните актове и да се определят точно целта, 
съдържанието и обхватът на делегирането. Докладчикът счита също, че е важно да се 
гарантира възможността експерти на Парламента да присъстват на заседанията, 
организирани от Комисията с оглед на подготовката и прилагането на делегираните 
актове. Тези две съображения са отразени в изменения 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 и 22.

3. Ограничаване на делегирането на правомощия във времето

Докладчикът счита, че е целесъобразно да се ограничи във времето предоставянето на 
правомощия на Комисията. Подобно ограничение предполага засилен парламентарен 
контрол, който задължава Комисията да изготвя доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на установения срок. От 
друга страна, мълчаливото продължаване на делегирането на правомощия за срокове с 
еднаква продължителност предотвратява претоварването на законодателите и улеснява 
прилагането на общата търговска политика. 
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Докладчикът предлага да се ограничи делегирането на правомощия за срок от пет 
години. Подобен срок дава възможност на Комисията надлежно да извърши 
делегирането и предоставя необходимата правна сигурност по отношение на 
заинтересованите страни, като същевременно гарантира подходяща степен на 
парламентарен контрол в духа на Договора от Лисабон. Тъй като в миналото не се 
случваше много често да бъдат приемани свързаните с процедурата по комитология 
мерки, основани на регламентите, които са предмет на настоящия доклад, въпросният 
петгодишен срок позволява на Комисията да изготви доклад, който да бъде в 
достатъчна степен информативен. 

Ето защо докладчикът счита, че е целесъобразно предложението на Комисията да се 
измени съответно във всички разпоредби, отнасящи се до упражняването на 
делегираните правомощия. Това става посредством изменения 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 и 
23.

4. Изменения на Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 
2007 година за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, 
които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн 
(АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до 
установяване на споразуменията за икономическо партньорство

Предложението на Комисията за „Omnibus I“ установява режим на делегирани актове 
за мерките, приети съгласно член 2, параграфи 2 и 3, и процедурен член относно 
упражняването на делегираните правомощия. Предложението на Комисията относно 
„Omnibus II“ предвижда делегирани актове в член 4, параграф 4 и член 23 с препратка 
към „Omnibus I“. От съображения за рационалност двамата докладчици се споразумяха 
да запазят всички разпоредби относно адаптирането на Регламент (ЕО) № 1528/2007 
към режима на делегираните актове в доклада „Omnibus II“, посредством изменения 14, 
15, 16, 17 и 18, както и посредством заличаване на съответните разпоредби от „Omnibus 
I“.

В. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Докладчикът внася доклад, който се основава на промените, произтичащи от член 290 
от Договора от Лисабон, и който включва по системен начин тези промени във 
вторичното право в областта на общата търговска политика. Докладът има за цел да 
даде възможност на Европейския парламент, като пряко избран представител на 
гражданите на ЕС, да упражнява в пълна степен новопридобитите си правомощия и да 
упражнява правилен парламентарен контрол върху изпълнителната власт, като 
същевременно дава възможност за гъвкаво, своевременно и предвидимо прилагане на 
общата търговска политика.


