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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че създаването на правила в Европейския съюз се осъществява и на 
подзаконово равнище, в актове, развиващи и прилагащи законодателни актове, 
както и че е необходимо да се осигури правилното прилагане на Договора, за да се 
гарантира достатъчно ниво на демократична легитимност и на тези актове;

2. подчертава, че делегираните актове и актовете за изпълнение следва да се 
ограничават до въпроси от чисто техническо и/или административно естество: 
политическите въпроси следва да се оставят за разглеждане в рамките на 
демократична и прозрачна процедура на съвместно вземане на решение, достъпна за 
европейските граждани;

3. припомня, че съгласно членове 290 и 291 от Договора делегираните актове и 
актовете за изпълнение служат за посрещането на различни необходимости и 
следователно не могат да бъдат взаимнозаменяеми; счита, че разграничаването на 
делегирани актове и актове за изпълнение, както и правилният и най-подходящ 
избор на разпоредби, които ще бъдат включени в основния акт, е важен 
политически въпрос, който следва да бъде разглеждан на ранен етап от 
подготовката на законодателните проектодоклади от докладчиците и докладчиците 
в сянка с помощта на секретариатите на комисиите, и по-специално на Правната 
служба;

4. настоятелно призовава Комисията да предложи набор от точни 
междуинституционални критерии за използването на делегирани актове и актове за 
изпълнение, включително механизъм за преразглеждане, които да се основават на 
различните етапи на вземане на решение, водещи до тези актове;

5. подчертава нарастващите трудности, които Парламентът среща при преговорите със 
Съвета, вследствие на нежеланието на Съвета да обсъжда използването на 
делегирани актове и предвид факта, че въпреки че включването на всички 
необходими елементи в основния акт, за да се допусне единствено използването на 
актове за изпълнение, вероятно е юридически обоснована възможност, в някои 
случаи този подход може да бъде изключително труден, например в сектори, където 
технологиите са все още в процес на развитие и в много случаи може да доведе до 
законодателни актове, които не са в съответствие с принципите за по-добро 
регулиране в Европейския съюз; поради това настоятелно призовава Комисията, 
като пазителка на Договорите, да изпълнява ангажиментите си съгласно членове 
290 и 291 от Договора от Лисабон и напълно да подкрепя Парламента в защитата на 
неговите права по време на преговорите със Съвета;

6. счита, че за да се засили позицията на докладчиците на ЕП в законодателните 
преговори, следва по-често да се прибягва до възможността за искане на становище 
на комисията по правни въпроси в съответствие с член 37а от Правилника за 
дейността на ЕП;
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7. изразява загриженост относно процеса на привеждане в съответствие в настоящия 
контекст на отрицателно отношение на Съвета към използването на делегирани 
актове, тъй като това може да доведе до загубата на правото на Парламента да 
упражнява контрол, в случай че при важни и политически деликатни законодателни 
актове мерките, свързани с процедурата по регулиране с контрол, се превърнат в 
актове за изпълнение, например при актове, свързани със сигурността; поради това 
призовава Комисията и Съвета да спазват Договора и неговите цели и да гарантират 
демократичен контрол чрез правата на Парламента над делегираните актове;

8. подчертава, че в много области на правото, например транспорта, въпроси, които в 
началото изглеждат по-скоро технически, е възможно да изискват вземането на 
политически решения, носещи важни последствия; следователно подчертава, че за 
да се гарантира демократичната легитимност на целия законодателен процес на 
равнище ЕС, Парламентът следва да разполага с достатъчен експертен опит, за да 
упражнява правата си на контрол по независим начин;

9. подчертава значението на участието на Парламента в подготвителната фаза на 
делегираните актове, като се има предвид че правилното упражняване на контрол от 
страна на Парламента във връзка с делегираните актове може да бъде трудно без 
адекватно проследяване на подготвителния им етап и необходимия експертен опит 
за оценка на тяхното съдържание, предвид ограничените ресурси и време, 
предоставяни за техния контрол на равнище парламентарни комисии;

10. призовава Комисията да гарантира, че както на националните експерти, така и на 
експертите на Парламента се предоставя едно и също равнище на информация и 
прозрачност;

11. настоява, че в контекста на привеждане в съответствие на законодателните актове с 
Договора от Лисабон тези мерки, които по-рано са били обект на процедура по 
регулиране с контрол, следва да станат по-скоро делегирани актове, а не актове за 
изпълнение, освен ако не е налице извънредна обосновка.
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