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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0009/2012)

Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно 
общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския 
съюз (преработен текст)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове1, 
консултативна работна група, съставена от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, разглежда всяко предложение за преработване, 
представено от Комисията.

Към настоящото съобщение за членовете на ЕП е приложено становището на 
консултативната работна група относно гореспоменатото предложение.

Комисията по правни въпроси ще изкаже принципно становище по този текст по време 
на своето заседание на 1 март 2012 г.

Приложение

                                               
1 ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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Приложение

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел,16 януари 2012 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно общите 
правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз 
(преработен текст)
COM(2011) 827 окончателен от 1.12.2011 г. - 2011/0391 (COD)

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от правните 
служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 12 
декември 2011 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, 
внесено от Комисията.

По време на разглеждането1 на предложението за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета с оглед преработване на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 
1993 година относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в 
Общността консултативната работна група единодушно установи следното:

1) В съображение 18 началните думи „Определено летище може да бъде обявено за 
координирано“ следва да се заменят с думите „Определено летище може да бъде 
обявено за летище, управлявано по график, или координирано летище“.
2) В член 6, параграф 1 позоваването на „членове 1 и 18“ следва да се чете като 
позоваване на „член 13, член 17, параграф 1 и член 18“.
3) В член 9, параграф 3 началните думи „Без да се засягат разпоредбите на член 10, 
параграф 2“ следва да се заличат.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 

                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски език, като за основа беше ползван текстът на френски език, който е език на оригинала за 
разглеждания текст.
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установи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество 
освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната работна група 
констатира също така, че по отношение на кодификацията на непроменените 
разпоредби на предишния акт с въпросните изменения предложението се свежда до 
обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.
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Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


