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Легенда на използваните знаци

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 
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))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията (COM(2010)0083),

– като взе предвид член 291, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по външни работи, на комисията по бюджети, на комисията по развитие, 
на комисията по икономически и парични въпроси, на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, на комисията по международна търговия, на комисията по 
транспорт и туризъм, на комисията по регионално развитие, на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони, на комисията по рибно стопанство, на 
комисията по култура и образование, и на комисията по конституционни 
въпроси(A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения 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.

Изменение 1

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 

(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 
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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.

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, като под това се разбира, 
че процедурата по разглеждане може 
да се използва единствено когато 
тези критерии бъдат изпълнени.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни естеството на критериите, определящи избора на 
процедурата по консултиране или на процедурата по разглеждане.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Европейският парламент и 
Съветът могат по всяко време да 
уведомят Комисията, че считат, че 
даден проект на мерки за изпълнение 
надхвърля правомощията, 
предоставени в основния акт. В такъв 
случай Комисията следва да 
преразгледа въпросния проект на 
мярка и да уведоми Европейския 
парламент и Съвета относно 
действието, което възнамерява да 
предприеме, както и причините за 
това.

Or. en

Обосновка

Необходимо е право на контрол, както се предвиждаше в член 8 на решението за 
комитология, за всеки съзаконодател, така че той да може да уведоми на ранен етап 
Комисията, че счита, че даден проект на мерки за изпълнение надхвърля 
правомощията, предоставени в основния акт.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Решение 1999/468/ЕО следва да 
бъде отменено. За да се извърши 
преходът от режима, предвиден в 
Решение 1999/468/ЕО, към настоящия 
регламент, всяка препратка в
съществуващото законодателство към 
процедурите, предвидени в това 
решение, следва да се разбира като 
препратка към съответните 
процедури, предвидени в настоящия 
регламент, с изключение на 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. Действието на член 5а 
от Решение 1999/468/ЕО следва да 
бъде запазено за целите на 
съществуващите основни актове, 
които препращат към този член.

(14) Решение 1999/468/ЕО следва да 
бъде отменено и препратките към 
предвидените във въпросното 
решение процедури, съдържащи се в 
съществуващите основни актове, 
следва да бъдат адаптирани, в най-
краткия възможен срок и при всички 
случаи преди 31 декември 2012 г., към 
новите правила относно 
делегираните и изпълнителните 
правомощия, посочени в членове 290 и 
291 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз. В очакване на 
това адаптиране, за да се извърши 
преходът от режима, предвиден в 
Решение 1999/468/ЕО, към настоящия 
регламент, предвидените в настоящия 
регламент процедури следва временно 
да се прилагат в случаите, когато
съществуващото законодателство прави 
препратка към процедурите, 
предвидени в това решение, с 
изключение на процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО, която 
следва да продължи да се прилага 
временно.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че преходните разпоредби, предвидени в член 10 от 
предложението, са само техническо решение, което не засяга необходимото 
адаптиране на достиженията на правото за всеки отделен случай.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Посоченото по-горе адаптиране 
следва да бъде насочено приоритетно 
към тези области на политиката, 
които не са били подчинени на 
разпоредбите на член 251 от Договора 
за създаване на Европейската 
общност и които понастоящем са 
обхванати от обикновената 
законодателна процедура.

Or. en

Обосновка

Наложително е приоритетно адаптиране на разпоредбите относно делегираните 
актове и актовете за изпълнение в тези области на политиката, които не са били 
подчинени на процедурата на съвместно вземане на решение и които понастоящем са 
обхванати от обикновената законодателна процедура.

Изменение 5

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“) констатира необходимостта 
от единни условия за изпълнение и 
изисква приемането от страна на 
Комисията на актове за изпълнение да 
се контролира от държавите-членки.

Or. en
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Обосновка

Текстът на настоящия член следва изрично да отразява факта, че член 291 от ДФЕС 
оставя на Парламента и на Съвета да констатират положенията, в които са 
необходими единни условия за изпълнението на актове, приети съгласно обикновената 
законодателна процедура и – по този начин – случаите, в които на Комисията се 
дават изпълнителни правомощия, както и да решават кой вид контрол от страна на 
държавите-членки се прилага към упражняването на такива изпълнителни 
правомощия.

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, 
Комисията не приема проекта на 
мерките. Председателят може да 
представи на комитета проекта на 
мерките за допълнително обсъждане 
или да му представи изменена версия на 
проекта на мерките.

Or. en

Обосновка

Приемането на мярка за изпълнение съгласно процедурата по разглеждане се 
осъществява единствено след категорично одобрение от страна на комитета.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията официално предава 
документите, посочени в параграф 1, 
букви в) и д), едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета, 
както и на членовете на комитета.

Or. en
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Обосновка

Проектът на мерките, представен на комитета, включително всички следващи 
изменени версии, както и окончателният проект на мерки не само следва да бъдат на 
разположение на законодателя, но следва също така да бъдат съобщени веднага след 
като бъдат налични.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Европейският парламент и 
Съветът могат по всяко време да 
уведомят Комисията, че считат, че 
даден проект на мерки за изпълнение 
надхвърля правомощията, 
предоставени в основния акт. В такъв 
случай Комисията преразглежда 
въпросния проект на мярка и 
уведомява Европейския парламент и 
Съвета относно действието, което 
възнамерява да предприеме, както и 
причините за това.

Or. en

Обосновка

Необходимо е право на контрол, както се предвиждаше в член 8 на решението за 
комитология, за всеки съзаконодател, така че той да може да уведоми на ранен етап 
Комисията, че счита, че даден проект на мерки за изпълнение надхвърля 
правомощията, предоставени в основния акт.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адаптиране на съществуващи актове
В срок най-късно до 31 декември 2010 
г. Комисията проучва основните 
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актове, приети преди влизането в 
сила на настоящия регламент, с оглед 
на тяхното адаптиране към новите 
правила относно делегираните и 
изпълнителните правомощия, 
посочени в членове 290 и 291 от 
ДФЕС. Комисията редовно докладва 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно постигнатия 
напредък във връзка с прегледа. По 
целесъобразност такива доклади се 
придружават от законодателни 
предложения. Това адаптиране е 
насочено приоритетно към тези 
области на политиката, които не са 
били подчинени на разпоредбите на 
член 251 от Договора за създаване на 
Европейската общност и които 
понастоящем са обхванати от 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че преходните разпоредби, предвидени в член 10 от 
предложението, са само техническо решение, което не засяга необходимото 
адаптиране на достиженията на правото за всеки отделен случай. Наложително е 
приоритетно адаптиране на разпоредбите относно делегираните актове и актовете 
за изпълнение в тези области на политиката, които не са били подчинени на 
процедурата на съвместно вземане на решение и които понастоящем са обхванати 
от обикновената законодателна процедура.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адаптиране на съществуващи основни 
актове

Преходни мерки, които се прилагат за 
съществуващи основни актове

Or. en
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Обосновка

Трябва да бъде ясно, че преходните разпоредби, предвидени в член 10 от 
предложението, са само техническо решение, което не засяга необходимото 
адаптиране на достиженията на правото за всеки отделен случай.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в основни актове, приети преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент, се предвижда Комисията да 
упражнява изпълнителните правомощия 
в съответствие с Решение 1999/468/ЕО, 
се прилагат следните правила: 

В очакване на адаптирането на
основни актове, приети преди влизането 
в сила на настоящия регламент в 
съответствие с член 9а, когато 
такива актове предвиждат 
Комисията да упражнява 
изпълнителните правомощия в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО, се 
прилагат следните правила:

а) препратките към член 3 от Решение 
1999/468/ЕО се считат за препратки 
към член 4 от настоящия регламент;

а) когато основният акт прави 
препратка към член 3 от Решение 
1999/468/ЕО, се прилага процедурата 
по консултиране, посочена в член 4 от 
настоящия регламент;

б) препратките към членове 4 и 5 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 5 от настоящия 
регламент;

б) когато основният акт прави 
препратка към членове 4 и 5 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 5 от настоящия 
регламент;

в) препратките към член 6 от Решение 
1999/468/ЕО се считат за препратки 
към член 6 от настоящия регламент;

в) когато основният акт прави 
препратка към член 6 от Решение 
1999/468/ЕО, се прилага член 6 от 
настоящия регламент;

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

г) когато основният акт прави 
препратка към членове 7 и 8 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага член 8 
от настоящия регламент;

Or. en
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Обосновка

Трябва да бъде ясно, че преходните разпоредби, предвидени в член 10 от 
предложението, са само техническо решение, което не засяга необходимото 
адаптиране на достиженията на правото за всеки отделен случай.

Изменение 12

Предложение за регламент
 Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на членове 3 и 7 от 
настоящия регламент се прилагат към 
всички съществуващи комитети.

Разпоредбите на членове 3 и 7 от 
настоящия регламент се прилагат към 
всички съществуващи комитети за 
целите на параграф 1.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че преходните разпоредби, предвидени в член 10 от 
предложението, са само техническо решение, което не засяга необходимото 
адаптиране на достиженията на правото за всеки отделен случай.



PE441.207v01-00 14/15 PR\817540BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) прави ново 
разграничение между делегирани актове (член 290 от ДФЕС) и актове за изпълнение 
(член 291 от ДФЕС). Делегираните актове, които са квазизаконодателни по своя 
характер, подлежат на контрол, определян отделно за всеки конкретен случай от 
законодателя на Съюза. Парламентът прие резолюция по въпроса („Правото на 
делегиране на законодателни правомощия”) на 5 май 2010 г1. Актовете за изпълнение 
са представени в Договора като изключение от правилото, според което държавите-
членки са отговорни за приемането на всички необходими мерки по вътрешното право 
за прилагане на правно обвързващите актове на Съюза. Съгласно това изключение, 
когато са необходими еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове 
на Съюза, тези актове предоставят изпълнителни правомощия на Комисията2, при 
спазване на „механизмите за контрол от страна на държавите-членки”3. Понастоящем 
Парламентът носи отговорност съгласно обикновената законодателна процедура  за 
определянето на тези механизми за контрол4.

Докладчикът приветства предложението по принцип и идентифицира няколко въпроса 
в настоящия проектодоклад, които счита за особено важни за Парламента и които 
трябва да бъдат разгледани в законодателния текст. 

На първо място, трябва да стане ясно, че автоматичното адаптиране на съществуващите 
процедури по комитология, което Комисията предлага в член 10, е просто преходна 
разпоредба, без да се засяга предстоящото привеждане в съответствие на всяка 
законодателна процедура, с цел да се вземе предвид всеки конкретен случай. От 
практически съображения и с цел запазване на правната сигурност, това привеждане в 
съответствие следва да се извърши в рамките на определен период от време, за да се 
демонстрира ангажираността на всички засегнати институции да внесат промените в 
правната рамка на Съюза, породени от Договора на Лисабон като (вж. изменения 3, 4, 
9, 10 и 11).

На второ място, докладчикът счита, че предоставянето на информация на Парламента и 
Съвета е изключително важно. Тъй като именно законодателят е този, който на първо 
място решава дали да се използват делегирани актове и/или актове за изпълнение и 
който установява механизмите за контрол, приложими по отношение на двата режима 
(за актовете за изпълнение в разглежданото понастоящем предложение), Парламентът и 
Съветът трябва да бъдат информирани от Комисията за начина, по който тя упражнява 
своите изпълнителни правомощия. Поради тази причина проектите на актове за 
изпълнение (включително следващите версии, в случаите когато първоначалният 
проект е изменен) следва да бъдат активно предавани на Парламента и на Съвета (вж. 
изменение 7). Това ще позволи на съзаконодателите да реагират на възможно най-ранен 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 В някои изключителни случаи (членове 24 и 26 от ДЕС) подобни правомощия могат да се предоставят 
на Съвета.
3 Член 291, параграфи 1, 2 и 3 от ДФЕС
4 Член 291, параграф 3 от ДФЕС
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етап, когато някой от тях счита, че даден проект на мерки за изпълнение надхвърля 
правомощията, предоставени на Комисията в основния акт. Тогава Комисията ще има 
задължението да уведоми законодателя за действията, които възнамерява да 
предприеме по отношение на подобно указание от страна на Парламента или Съвета, 
както и да изложи мотивите, които стоят в основата на нейните действия (вж. 
изменения 2 и 8).

На трето място, докладчикът би искал да изясни в какъв смисъл критериите, 
определящи избора на процедурата по консултиране или на процедурата по 
разглеждане, се считат „обвързващи” за законодателя (вж. изменение 1). 

Докладчикът би искал да подчертае изричната формулировка в Договора и свободата 
на действие, присъща на ролята на законодателя при определянето на това дали 
условията са изпълнени. Освен това регламентът би трябвало да признае, че някои 
актове за изпълнение могат да бъдат необвързващи (вж. изменение 5).

На последно място, проектодокладът разглежда въпроса за последиците за Комисията 
вследствие на липсата на становище на комитета (вж. изменение 6).


