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БРЮКСЕЛ

Относно: Становище съгласно член 37а от Правилника за дейността относно 
използването на делегирани актове в рамките на разглеждането на 
изменение на Директива 2006/66/ЕО (пускане на пазара на преносими 
батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за 
използване в електрически инструменти без захранващ шнур) 
(COM(2012)0136 – C7 0087/2012 – 2012/0066(COD))

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 3 декември 2012 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно 
член 37а, параграф 2 от Правилника за дейността да даде становище относно 
разпоредбите на горепосоченото предложение, което делегира законодателни 
правомощия на Комисията в съответствие с член 290 от ДФЕС и относно разпоредбите, 
предоставящи изпълнителни правомощия на Комисията в съответствие с член 291 от 
ДФЕС.

Вземайки предвид подготовката на проектодоклада в комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните и възприетия в Съвета подход спрямо 
предложението, който предполага заместване на разпоредбите на предложението за 
приемане на делегирани актове от разпоредби, предвиждащи приемането на актове за 
изпълнение, Вие молите комисията по правни въпроси да разгледа предложението на 
Комисията, като обърне особено внимание на целите, съдържанието, обхвата и 
продължителността на делегирането, както и на условията, на които то се подчинява.
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I. Контекст

Основната цел на предложението е да се измени Директива 2006/66/ЕО (наричана по-
нататък „Директива за батериите“) с цел да се разшири забраната за пускане на пазара 
на батерии и акумулатори, съдържащи кадмий, за електрически инструменти без 
захранващ шнур, но предложението цели също да приведе в съответствие с членове 290 
и 291 от ДФЕС1 разпоредбите на Директивата за батериите, които предвиждаха 
процедури по вече отмененото решение за комитология2, и които бяха въведени с 
Директива 2008/12/ЕО3.

Комисията предложи разпоредби за делегирани актове да заменят разпоредбите, 
предвиждащи процедурата по регулиране с контрол, в пет случая. Тя предложи още 
една предходна разпоредба за процедура по регулиране с контрол и две разпоредби, 
предвиждащи процедура по регулиране, да бъдат заменени от разпоредби относно 
актовете за изпълнение.

В компромисен текст на председателството, представен в Съвета, се предполага само 
една разпоредба, която по-рано предвиждаше процедура по регулиране с контрол, да се 
замени от разпоредба, предвиждаща делегирани актове, докато всички останали седем 
разпоредби, посочени по-горе, следва да предвиждат актове за изпълнение.

II - Контекст на делегираните актове и актовете за изпълнение

Работната група по опростяване на Европейския конвент за бъдещето на Европа 
препоръчва в окончателния си доклад йерархията на законодателството на Общността 
да бъде изяснена чрез разграничаване, доколкото е възможно, на въпросите, попадащи 
в законодателната област, и чрез добавяне на нова категория законодателство4:

„В момента не съществува механизъм, който да дава 
възможност на законодателя да делегира техническите 
аспекти или подробности на законодателството, като 
същевременно запазва контрол над такова делегиране.
Понастоящем законодателят е длъжен или да изпадне в 

                                               
1 Макар член 290 от ДФЕС да има непосредствено действие, правилата и общите принципи относно член 

291 от ДФЕС са определени в Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от 
страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на 
Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

2 Решение 1999/468/ЕО на Съвета за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията (OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23), изменено с 
Решение 2006/512/ЕО. 
(ОВ L 200, 22.07.06, стр. 11).

3 Директива 2008/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на 
Директива 2006/66/ЕО (ОВ L 76, 19.03.08, стр. 39).
4 Работна група ІХ по опростяването, окончателен доклад от 29 ноември 2002 г., стр. 8–12.
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дребни подробности в разпоредбите, които приема, или да 
възложи на Комисията по-техническите или подробни 
аспекти на законодателството все едно те са мерки за 
изпълнение, подлежащи на контрол на държавите членки, в 
съответствие с разпоредбите на член 202 от Договора за 
ЕО.“

Поради това групата предложи въвеждането на „делегирани актове“, които да 
прибавят подробности или да изменят определени елементи от законодателен акт под 
някаква форма на разрешение, определена от законодателя, и „актове за изпълнение“, 
които да прилагат законодателни актове. С делегирани актове законодателят ще 
определя дали и до каква степен е необходимо да се приемат на равнището на Съюза 
актове за изпълнение на законодателни актове и/или делегирани актове, и, при 
необходимост, механизъм на процедурата на комитет (член 202 от Договора за ЕО), 
който следва да съпътства приемането на тези актове. Поради това законодателните 
актове бяха определени от групата като приети пряко въз основа на Договора и 
съдържащи съществените елементи и основните политически решения в определена 
област. Делегираните правомощия ще варират от правила относно техническите и 
подробните елементи, които оформят един законодателен акт, до последващото 
изменение на определени аспекти на самия законодателен акт. Въпреки това групата 
счете, че ако се вземе решение за създаване на новата категория делегирани актове, 
може да бъде възможно да се опростят някои процедури на комитетите, но посочи, че 
евентуална промяна няма да се осъществи пряко по силата на Договора, а посредством 
вторичното законодателство.

Тези предложения доведоха до предложения за разпоредби относно делегирани актове 
и актове за изпълнение в проектодоговора за създаване на Конституция за Европа. Тези 
разпоредби в крайна сметка останаха почти незасегнати в Договора от Лисабон:
членове 290 и 291 от ДФEС.

Член 290 от ДФЕС предвижда, че (подчертаването е добавено):
„1. Законодателен акт може да делегира на Комисията 
правомощието да приема незаконодателни актове от общ 
характер, които допълват или изменят определени 
несъществени елементи от законодателния акт.
Законодателните актове определят изрично целите, 
съдържанието, обхвата и срока на делегирането. 
Съществените елементи от една област се запазват за 
законодателния акт и съответно не могат да бъдат 
предмет на делегиране на правомощие.
2. Законодателните актове определят изрично условията, 
при които се осъществява делегиране. Тези условия могат да 
бъдат, както следва:
а) Европейският парламент или Съветът могат да решат 
да оттеглят делегирането;
б) делегираният акт може да влезе в сила единствено ако в 
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срок, определен от законодателния акт, Европейският 
парламент или Съветът не представят възражения.
За целите на букви а) и б) Европейският парламент действа 
с мнозинство от съставляващите го членове, а Съветът 
действа с квалифицирано мнозинство.
3. Прилагателното „делегиран“, „делегирана“ или 
„делегирано“ се добавя в заглавието на делегираните 
актове.“

Член 291 от ДФЕС предвижда, че (подчертаването е добавено):
„1. Държавите членки предприемат всички необходими 
мерки по вътрешното право за прилагане на правно 
обвързващите актове на Съюза.
2. Когато са необходими еднакви условия за изпълнение на 
правно обвързващите актове на Съюза, тези актове 
предоставят изпълнителни правомощия на Комисията, или, в 
някои специфични и надлежно обосновани случаи, както и в 
случаите, предвидени в членове 24 и 26 от Договора за 
Европейския съюз, на Съвета.
3. За целите на параграф 2 Европейският парламент и 
Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие 
с обикновената законодателна процедура, установяват 
предварително общите правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.
4. Думата „за изпълнение“ се добавя в заглавието на актове 
за изпълнение.“

Следва да се отбележи, че за разлика от подхода, възприет в член 291 от ДФЕС 
относно мерките за прилагане, член 290 от ДФЕС не съдържа правно основание за 
приемането на хоризонтален акт – Регламент относно актовете за изпълнение, 
цитиран по-горе за член 291 от ДФЕС – за определяне на общите правила и 
принципи, приложими за делегирането на правомощия. Тези условия следователно 
трябва да бъдат предвидени във всеки основен акт.

Декларация № 39 към ДФЕС относно финансовите услуги има следната 
формулировка:

„Декларация по член 290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз

Конференцията отбелязва намерението на Комисията при 
изработване на проектите си на делегирани актове в 
областта на финансовите услуги да продължи да се 
консултира с определените от държавите членки експерти в 
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съответствие с нейната установена практика. “

На 23 март 2010 г., при подготовката на практическото прилагане на член 290 от 
ДФЕС, комисията по правни въпроси прие незаконодателен доклад по собствена 
инициатива относно правото на делегиране на законодателни правомощия, с докладчик 
József Szájer1. По-долу са посочени откъси от обяснителния меморандум на доклада, 
които представят обща информация за разграничаването между делегирани актове и 
актове за изпълнение:

„Контролът на правомощията, делегирани от законодателя, 
следва логично да остане прерогатив на законодателя. Нещо 
повече, всякаква друга форма на контрол от друг орган освен 
законодателя, сама по себе си би противоречала на член 290 
от ДФЕС. По-конкретно държавите членки, и особено
комисиите, съставени от експерти от държавите членки, 
нямат място в тази област.“

[...]

Безспорно е, че основната отговорност за прилагането на 
съюзното право е на държавите членки. Това беше изяснено в 
член 4, параграф 3, втора алинея от ДЕС (бивш член 10 от 
ДЕО – „Държавите членки вземат всички (...) мерки, 
необходими за гарантиране на задълженията, произтичащи 
от Договорите“) и в член 291 от самия ДФЕС („Държавите 
ч л е н к и  предприемат всички необходими мерки по 
вътрешното право за прилагане на правно обвързващите 
актове на Съюза“). Това беше така и преди влизането в сила 
на Договора от Лисабон. 

Там обаче, където законодателят е преценил, че са 
необходими еднакви условия за прилагането на правно 
обвързващите актове на Съюза, задължителен акт на 
вторичното право (законодателен или не) трябва да даде 
правомощия на Комисията за приемане на мерки за 
приложение. Член 291 от ДФЕС, който е директно 
продължение на механизмите на комитология, основани на 
член 202 ДЕО, предвижда основа за приемането на 
изпълнителни актове от Комисията, подлежаща на 
определен контрол от страна на държавите членки на 
упражняването на изпълнителните правомощия на 
Комисията2. Като се има предвид основната отговорност на 

                                               
1 Доклад относно правото на делегиране на законодателни правомощия (A7-0110/2010).
2 Правилата и общите принципи на контрол от страна на държавите членки обаче се приемат под 

формата на регламенти от законодателя, който извършва това в обикновена законодателна процедура –
член 291, параграф 3 от ДФЕС.
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държавите членки за приложението, естествено е, че член 
291 споменава тях, като изключва законодателя. Няма 
основна концептуална разлика между предишната система, 
основаваща се на член 202 от ДЕО, и бъдещата система, 
основаваща се на член 291 от ДФЕС.

Става ясно, че законодателят е този, който установява 
условията за упражняване на изпълнителните правомощия. 
Нова нормативна уредба за актовете за приложение е 
наложителна, защото настоящата процедура по 
„комитология“ е отчасти несъвместима с новия режим, 
установен от член 291 от ДФЕС.“

Резолюцията, окончателно приета на пленарното заседание от 5 май 2010 г., включва 
следните три заключителни параграфа1: 

„18. настоятелно призовава Комисията приоритетно да 
представи законодателните предложения, необходими 
за адаптиране на правото на ЕС към разпоредбите на 
членове 290 и 291 от ДФЕС; по отношение на член 290 
от ДФЕС счита, че това привеждане в съответствие 
не следва да бъде ограничено само до онези мерки, които 
преди са попадали в процедурата по регулиране с 
контрол, но следва да обхваща всички подходящи мерки 
от общ характер, независимо от процедурата на 
вземане на решения или процедурата по комитология, 
които са били приложими за тях преди влизане в сила на 
Договора от Лисабон;

19. настоява, че е от първостепенна важност да се 
адаптира правото на Съюза в областите, по 
отношение на които преди влизането в сила на Договора 
от Лисабон не се е прилагала процедурата за съвместно 
вземане на решение; настоява в тази връзка за 
индивидуален преглед на случаите, по начин, който да 
гарантира, че, по-специално, всички съответни мерки 
от общ характер, които досега са приемани в рамките 
на членове 4 и 5 от [Решение за комитологията], се 
определят като делегирани актове;

20. счита, че с оглед пълното запазване на прерогативите 
на законодателя следва да се отдели специално 
внимание на съответното прилагане на членове 290 и 
291 от ДФЕС и на практическите последствия от 
прилагането на единия или другия от двата члена, във 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно правото на делегиране на законодателни 

правомощия, P7_TA(2010)0127.



AL\928228BG.doc 7/14 PE506.019v02-00

BG

връзка с горепосоченото приспособяване и при 
разглеждането на други предложения в рамките на 
обикновената законодателна процедура; настоява 
съзаконодателите да имат правомощия да вземат 
решения дали въпроси, които вече са одобрени съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, могат да се 
одобряват или съгласно член 290 от ДФЕС, или съгласно 
обикновената законодателна процедура; “

За практическото прилагане на член 290 от ДФЕС през април 2011 г. беше 
договорено Общо споразумение 1 между Парламента, Съвета и Комисията. В него са 
установени практическите договорености и съгласуваните разяснения и 
предпочитания, приложими към делегирането на законодателни правомощия. То дава 
насоки и модели на формулировки за определяне на целите, съдържанието, обхвата и 
продължителността на делегирането, но не сочи нищо относно разграничаването 
между делегирани актове и актове за изпълнение.

Освен това Правилникът за дейността на Парламента беше изменен, като в него беше 
добавен нов член 37а със следната формулировка: 

„Делегиране на законодателни правомощия

1. При подробното разглеждане на предложение за 
законодателен акт, който предоставя правомощия на 
Комисията, както е предвидено в член 290 от Договора 
относно функционирането на Европейския съюз, 
Парламентът отделя особено внимание на целите, 
съдържанието, обхвата и срока на делегираните 
правомощия, както и на условията, на които са подчинени. 

2. Компетентната комисия по предмета на правомощията 
може по всяко време да поиска становище от 
компетентната комисия по тълкуването и прилагането на 
правото на Съюза. 

3. Компетентната комисия по тълкуването и прилагането 
на правото на Съюза може също така да се самосезира по 
въпроси, свързани с делегирането на законодателни 
правомощия. В тези случаи тя надлежно уведомява 
компетентната комисия за предмета на правомощията. “

III - Позиция на Парламента относно делегирането на законодателни правомощия

Разграничаването между делегирани актове и актове за изпълнение е било предмет на 
                                               
1 Общо споразумение относно делегираните актове, одобрено на 3 март 2011 г. от Председателския 

съвет.
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известни противоречия при редица законодателни процедури след влизането в сила на 
Договора от Лисабон. Съветът настоява за използването на актове за изпълнение, за да 
може чрез експертите от държавите членки, заседаващи в съответните комисии, 
предвидени в Регламента относно актовете за изпълнение, да се повлияе по-добре на 
подготвителната фаза на тези актове. При изготвянето на делегирани актове 
националните експерти нямат официална роля. Освен това ролята, влиянието и 
прерогативите на Парламента са далеч по-големи, когато става въпрос за делегирани 
актове, като възможността за оспорване на предложен делегиран акт и за оттегляне на 
делегирането са най-силните инструменти, с които той разполага. Когато става въпрос 
за актове за изпълнение, правомощията на Парламента са ограничени до правото на 
контрол, а Комисията може да приеме предложен акт за изпълнение, независимо от 
възраженията на Парламента.

Изборът на правилния инструмент има значителни последици не само за възможността 
на Парламента да упражни правото си на контрол или проверка, но също така и за 
валидността на самия правен акт. Председателят на Комисията, в писмо до 
председателя на Парламента, подчерта, че разграничаването между актовете за 
изпълнение и делегираните актове не е въпрос на политически избор и че отправната 
точка на всички анализи следователно трябва да бъдат правните критерии, установени 
в членове 290 и 291 от ДФЕС1. Поради това Комисията потърси разяснение от Съда на 
Европейския съюз по въпроса за очертаването в случай, в който тя е на мнение, че е бил 
избран погрешният вид акт2.

За да се установи хоризонтална политическа позиция по въпроса за издаване на 
делегирани актове с цел защита на прерогативите на Парламента и за да се избегне 
допълнително рискът на правни предизвикателства и рискът от отмяна на 
законодателни актове с неправилен избор на делегирани актове или актове за 
изпълнение, Председателският съвет одобри през 2012 г. следния подход с четири 
стъпки, с оглед да се гарантира, че Парламентът е в състояние да упражнява напълно 
правомощията, предоставени му по силата на Договора от Лисабон3:

1. избор на правилния инструмент;
2. засилване на ролята на държавите членки в подготвителната фаза на 

делегираните актове;
3. включване в основния акт („съвместно вземане на решения“);
4. приемане на позицията на Европейския парламент без съгласие на първо четене.

                                               
1 Писмо от 3 февруари 2012 г. от председателя Барозу до председателя Шулц.
2 На 19 септември 2012 г. Комисията заведе жалба до Съда на Европейския съюз срещу Парламента и 

Съвета с искане за отмяна на член в регламента за биоцидите, предвиждащ приемането на мерки за 
установяване на таксите, дължими на Европейската агенция по химикалите (ЕАХ), с акт за изпълнение, 
а не чрез делегиран акт. Комисията твърди, че тъй като въпросният член има за цел да допълни 
определени несъществени елементи от законодателния акт, и с оглед на естеството на делегацията и 
целта на акта, който трябва да се приеме в рамките на тези правомощия, подобен акт следва да се 
приеме в съответствие с процедурата, предвидена в член 290 от ДФЕС, а не с процедурите, предвидени 
в член 291 от ДФЕС. Дело C-427/12, Комисия срещу Европейския парламент и Съвета на Европейския 
съюз.

3 Политически насоки относно хоризонтален подход в рамките на Парламента по въпросите на 
третирането на делегираните актове (писмо от 19 април 2012 г. от председателя на Съвета на 
председателите на комисии до председателя на Европейския парламент).
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Като последна стъпка, когато делегирани актове не могат да бъдат включени в дадено 
досие, въпреки че е било установено, че те трябва да бъдат включени, този подход 
призовава за отказ да се представи самото досие на пленарно заседание, като в този 
случай са необходими по-нататъшни хоризонтални преговори със Съвета.

IV - Анализ

При липса на съдебна практика на Съда на ЕС по въпроса за разграничаването между 
делегирани актове и актове за изпълнение, отправна точка за всеки анализ трябва да 
бъде текстът на самия Договор. В член 290 от ДФЕС се предвижда, че може да се 
делегират правомощия за приемане на „незаконодателни актове от общ характер, 
които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния 
акт“ (подчертаването е добавено). 

За да се провери дали тези критерии са изпълнени, е необходимо да се разгледа 
характерът на правомощието във всеки конкретен случай. 

Член 1, параграф 2 относно преходни разпоредби във връзка с минималните 
коефициенти на събираемост 

Тази разпоредба е свързана с член 10, параграф 4, първа алинея от Директива за 
батериите, който в съответствие с Директива 2008/12/ЕО предвижда преходни 
разпоредби във връзка с минималните коефициенти на събираемост на отпадъци от 
батерии и акумулатори, които да бъдат приети чрез процедурата по регулиране 
съгласно член 5 от Решението за комитология.

Съгласно член 13, параграф 1, буква в) от Регламента относно актовете за изпълнение, 
когато в основен акт, приет преди влизането в сила на този регламент, се прави 
позоваване на член 5 от Решението за комитология, се прилага процедурата по 
разглеждане съгласно регламента.

Следователно предложената промяна на актовете за изпълнение в този случай е
правилна.

Член 1, параграф 2 относно общата методика за изчисляване на годишните 
продажби

Тази разпоредба е свързана с член 10, параграф 4, втора алинея от Директива за 
батериите, който в съответствие с Директива 2008/12/ЕО предвижда, чрез процедура по 
регулиране с контрол, обща методика за изчисляване на годишните продажби на 
преносими батерии и акумулатори на крайните потребители, за да се следят 
коефициентите на събираемост на отпадъците Освен това той предвижда, че тази мярка 
е „предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, като 
я допълни“.
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Тази разпоредба е с общо приложение, тъй като изчисляването на продажбите „се 
прилага към обективно определени положения“1. Фактът, че думите „методика за 
изчисляване“ се предхождат от прилагателното „обща“, предоставя допълнителна 
подкрепа за това заключение.

Първоначалната разпоредба предвижда още, че предприетата мярка е предназначена да 
измени несъществени елементи, като допълни директивата. Следователно тази 
разпоредба може да бъде приведена в съответствие само чрез приемането на 
делегирани актове.
Предложената промяна на актове за изпълнение в този случай следователно е 
неправилна и тази разпоредба трябва да бъде предмет на делегиране по силата на член 
290 от ДФЕС. 

Член 1, параграф 3 относно адаптиране или допълване на приложение III, така че да 
бъде отчитан техническият и научният напредък

Тази разпоредба е свързана с член 12, параграф 6 от Директивата за батериите, който в 
съответствие с Директива 2008/12/ЕО предвижда приложение III от Директивата за 
батериите (относно подробните изисквания за третиране и рециклиране) да бъде 
адаптирано или допълнено чрез процедура по регулиране с контрол, за да бъде отчетен 
техническият и научният напредък. Освен това той предвижда, че тези мерки са 
„предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, наред 
с другото, като я допълнят“.

Тази разпоредба е с общо приложение, тъй като техническият или научният напредък., 
когато става дума за изискванията за третиране и рециклиране на батерии и 
акумулатори, е „разгледан в абстрактни термини за неопределена категория лица и се 
прилага към обективно определени положения“2.

Първоначалната разпоредба предвижда още, че предприетите мерки са предназначени 
да изменят несъществени елементи, като допълнят директивата. Следователно тази 
разпоредба може да бъде приведена в съответствие само чрез приемането на 
делегирани актове.

Следователно предложената промяна на делегираните актове в този случай е правилна.

Член 1, параграф 5 относно подробните правила, допълващи критериите за оценка на 
равностойни условия извън Съюза

Тази разпоредба е свързана с член 15, параграф 3 от Директивата за батериите, който в 
съответствие с Директива 2008/12/ЕО предвижда подробните правила за оценка на 
равностойни условия на рециклиране извън Съюза, в контекста на износа, да се 

                                               
1 Вж. решение от 2004 г. по дело Комисия/Jégo-Quéré (C-263/02, Сборник. стр. I-3425, точка 43).
2 Пак там.
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определят чрез процедура по регулиране с контрол. Освен това той предвижда, че тези 
мерки са „предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата 
директива, като я допълнят“.

Тази разпоредба е с общо приложение, тъй като правилата за оценка на равностойните 
условия за операциите по рециклиране, свързани с батериите и акумулаторите, са 
„разгледани в абстрактни термини за неопределена категория лица и се прилагат към 
обективно определени положения“.

Първоначалната разпоредба предвижда още, че предприетите мерки са предназначени 
да изменят несъществени елементи, като допълнят директивата. Следователно тази 
разпоредба може да бъде приведена в съответствие само чрез приемането на 
делегирани актове.

Освен това може да се отбележи, че Парламентът в текущите процедури относно 
Счетоводната директива и Регламента и Директивата за защита на данните заема 
позицията, че определянето на равностойност в трети държави може да бъде само 
предмет на делегиране на законодателни правомощия и няма нищо общо с еднаквите 
условия за изпълнение.

Следователно предложената промяна на делегираните актове в този случай е правилна.

Член 1, параграф 6 относно изискванията за регистриране на производителите

Тази разпоредба е свързана с член 17 от Директивата за батериите, който в 
съответствие с Директива 2008/12/ЕО предвижда процедурните изисквания за 
регистриране на производителите да се определят чрез процедура по регулиране с 
контрол. Освен това той предвижда, че тези изисквания са „предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата директива, като я допълнят“.

Тази разпоредба е с общо приложение, тъй като тя е „разгледана в абстрактни 
термини за неопределена категория лица и се прилага към обективно определени 
положения“.

Първоначалната разпоредба предвижда още, че въпросните изисквания са 
предназначени да изменят несъществени елементи, като допълнят директивата. 
Следователно тази разпоредба може да бъде приведена в съответствие само чрез 
приемането на делегирани актове.

Следователно предложената промяна на делегираните актове в този случай е правилна.

Член 1, параграф 8, буква а) относно подробни правила, допълващи етикетирането на 
капацитета

Тази разпоредба е свързана с член 21, параграф 2 от Директивата за батериите, който в 
съответствие с Директива 2008/12/ЕО предвижда подробните правила, които 
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гарантират, че етикетите на капацитета на батериите и акумулаторите са в ясна, четлива 
и неизтриваема форма, да се определят чрез процедура по регулиране с контрол. Освен 
това той предвижда, че тези мерки са „предназначени да изменят несъществени 
елементи на настоящата директива, като я допълнят“.

Тази разпоредба е с общо приложение, тъй като тя е „разгледана в абстрактни 
термини за неопределена категория лица и се прилага към обективно определени 
положения“.

Първоначалната разпоредба предвижда още, че предприетите мерки са предназначени 
да изменят несъществени елементи, като допълнят директивата. Следователно тази 
разпоредба може да бъде приведена в съответствие само чрез приемането на 
делегирани актове.

Следователно предложената промяна на делегираните актове в този случай е правилна.

Член 1, параграф 8, буква б) относно освобождаванията от изискванията за 
етикетиране

Тази разпоредба е свързана с член 21, параграф 7 от Директивата за батериите, който в 
съответствие с Директива 2008/12/ЕО предвижда освобождаванията от изискванията за 
етикетиране по член 21 да се определят чрез процедура по регулиране с контрол. Освен 
това той предвижда, че тези мерки са „предназначени да изменят несъществени 
елементи на настоящата директива, като я допълнят“.

Тази разпоредба е с общо приложение, тъй като тя е „разгледана в абстрактни 
термини за неопределена категория лица и се прилага към обективно определени 
положения“.

Първоначалната разпоредба предвижда още, че предприетите мерки са предназначени 
да изменят несъществени елементи, като допълнят директивата. Следователно тази 
разпоредба може да бъде приведена в съответствие само чрез приемането на 
делегирани актове.

Следователно предложената промяна на делегираните актове в този случай е правилна.

Член 1, параграф 9 относно въпросник до държавите членки с цел докладване

Тази разпоредба е свързана с член 22, параграф 2 на Директивата за батериите, който 
предвижда да въпросник или резюмирано изложение, които се определят съгласно 
процедурата по регулиране по член 5 от Решението за комитологията, да формират 
основата за доклади за прилагането на директивата, които държавите членки трябва да 
представят на всеки три години

Съгласно член 13, параграф 1, буква в) от Регламента относно актовете за изпълнение, 
когато в основен акт, приет преди влизането в сила на този регламент, се прави 
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позоваване на член 5 от Решението за комитология, се прилага процедурата по 
разглеждане съгласно регламента.

Следователно предложената промяна на актовете за изпълнение в този случай е
правилна.

Целите, съдържанието, обхватът и продължителността на делегирането

По отношение на целта, съдържанието и обхвата на предложеното делегиране, те не са 
се променили в сравнение с Директивата за батериите, когато тя се позовава на 
Решението за комитологията, като се има предвид, че предложените промени са 
предназначени за привеждане в съответствие на директивата към членове 290–291 
ДФЕС. Предложените промени са по-скоро от процесуално естество, отколкото по 
същество и не засягат целта, съдържанието и обхвата.

Изменение 12 в проектодоклада на комисията ENVI се стреми да промени член 1, 
параграф 2 от предложението относно общата методика за изчисляване на годишните 
продажби, с цел да се предвидят делегирани актове, а не актове за изпълнение. Това е 
процедурна промяна и не засяга целта, съдържанието и обхвата на предложеното 
делегиране в сравнение с предишното положение по комитология.

Когато става въпрос за продължителността на предложеното делегиране, чрез 
предложението на Комисията се въвежда нов член 23а със заглавие „Упражняване на 
делегирането“, който е в съответствие с модела „член а“ и „възможност 1“ от Общото 
споразумение. Предвижда се неопределен срок на делегирането и срок от 2 +2 месеца 
за възражение от Европейския парламент или Съвета.

Изменение 14 от проектодоклада на комисията ENVI се стреми да промени 
„възможност 1“ с „възможност 2“ от Общото споразумение и предвижда срокове за 
делегиране от 5 години, като от Комисията се изисква да докладва относно 
делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на 5-годишния 
период – период, който ще се удължава с мълчаливо съгласие, освен ако Парламентът 
или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди 
края на всеки период.

Това предложено изменение е в прерогативите на законодателя и има добавена 
стойност, като предоставя редовна проверка на делегирането.

Компромисен текст на Съвета

На 14 септември 2012 г. кипърското председателството представи компромисен текст 
на предложението1. Този текст запазва делегирани актове за член 1, параграф 8, буква 
б) относно освобождаванията от изискванията за етикетиране, но предвижда актове за 
изпълнение във всички други съответни разпоредби, обсъдени по-горе.

                                               
1 Документ на Съвета 13763/12.
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V - Заключение и препоръка

На заседанието си от 21 февруари 2013 г. комисията по правни въпроси прие следното 
становище с единодушие1:

Предвид изложените по-горе съображения, комисията по правни въпроси счита, че с 
изключение на член 1, параграф 2 от предложението, което се отнася до общата 
методика за изчисляване на годишните продажби и което трябва предвижда делегирани 
актове, а не актове за изпълнение, предложението на Комисията е правилно, когато 
става въпрос за привеждане в съответствие на разпоредбите на Директивата за 
батериите, приети чрез процедурата на комитетите, с членове 290 и 291 от ДФЕС. 
Законодателят е свободен да избере „възможност 2“ от Общото споразумение по 
отношение на продължителността на делегирането

С оглед на политическите насоки, одобрени от Председателския съвет, и тъй като 
критериите на член 290 от ДФЕС явно са изпълнени за общата методика по член 1, 
параграф 2 от предложението, комисията по околна среда, обществено здраве и 
сигурност на храните следва да настоява на делегирани актове за тази разпоредба и 
следва да подкрепи привеждането в съответствие, предложено от Комисията за 
останалите съответни разпоредби. Ако Съветът поддържа компромисния си текст и 
позицията, че актовете за изпълнение следва да бъдат използвани в по-голяма степен, 
комисията следва да информира Съвета, че досието няма да бъде внесено в пленарна 
зала в този вид, и ако Съветът все още продължава да настоява на позицията си, 
комисията следва да препоръча приемането на позицията на Европейския парламент 
без съгласие на първо четене. 

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Присъстваха следните лица: Evelyn Regner (изпълняващ длъжността председател), Raffaele Baldassarre 

(заместник-председател), Françoise Castex (заместник-председател), Francesco Enrico Speroni 
(докладчик), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka.


