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КРАТКА ОБОСНОВКА

Член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя 
рамката за приемане на актове за изпълнение. Член 291, параграф 3 по-специално 
изисква Парламентът и Съветът да определят предварително чрез регламент правилата 
и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

Не е подходящо автоматичното уеднаквяване на съществуващите процедури по 
консултиране, управление и регулиране, заложени в членове 3, 4 и 5 от действащото 
Решение за комитологията. Необходимо е да се извърши цялостен преглед на 
съществуващите достижения на правото, за да се определи кои мерки попадат в обхвата 
на разпоредбите относно делегираните актове, съдържащи се в член 290 от ДФЕС. 
Комисията следва да внесе подходящи законодателни предложения за тази цел. До 
извършването на този цялостен преглед, прерогативите на законодателя следва да се 
гарантират чрез подходящи преходни разпоредби.

Следва да се използва възможността за отстраняване на слабостите във връзка със 
съществуващите практики. По-специално следва да се подобри достъпа на Парламента 
до информация за процедурите по изпълнение. Следователно разпоредбите на член 8 от 
предложения регламент следва да бъдат подобрени.

Понастоящем процедурите по изпълнение не засягат само проектите на актове за 
изпълнение. Всъщност има случаи, когато законодателят трябва да бъде уведомен 
именно за липсата на акт за изпълнение (напр. при процедурата за проверка на 
съответствието по член 5 от Регламент (EО) № 2099/2002, където се прави оценка на 
необходимостта от транспониране на правилата на ИМО в законодателството на 
Съюза).

В някои случаи съгласно Решението за комитологията достъпът на Парламента до
информация се осигуряваше чрез междуинституционално сътрудничество, при което 
едномесечният срок за упражняване на "правото на контрол" играеше важна роля 
(напр. при поверителни процедури като съставянето на "черен списък" на въздушните 
превозвачи, при които се прилага спешна процедура по постигане на взаимно 
съгласие).  Отмяната на този срок изглежда приемлива, единствено ако се гарантира 
своевременен и пълен достъп на Парламента до информация.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правни въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Европейският парламент и 
Съветът следва да бъдат редовно 
уведомявани за работата на комитетите.

(12) Европейският парламент и Съветът 
следва да бъдат напълно уведомявани за 
работата на комитетите по същото 
време, както и членовете на 
комитетите.

Обосновка

Следва да се подобри предоставянето на информация на Парламента.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) До адаптирането на 
достиженията на правото на ЕС към 
Договора от Лисабон в това 
отношение, преходните разпоредби 
следва да осигурят възможност за 
Европейския парламент и за Съвета 
да упражняват подходящ контрол, за 
всеки случай поотделно, върху 
правомощията, предоставени на 
Комисията съгласно член 220 от 
Договора за ЕО и различни от 
делегираните правомощия съгласно 
член 290 от ДФЕС.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от представител на Комисията.

2. Комисията се подпомага от комитет, 
съставен от представители на 
държавите-членки и председателстван 
от представител на Комисията. 
Представителите на Европейския 
парламент имат право да 
присъстват като наблюдатели.

Обосновка

Следва да се подобри предоставянето на информация на Парламента.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент и Съветът 
имат достъп до информацията, посочена 
в параграф 1.

2. Европейският парламент и Съветът 
имат достъп до информацията, посочена 
в параграф 1, и до всякаква друга 
информация, използвана в работата 
на комитетите, по същото време, 
както и комитетите. Европейският 
парламент и Съветът се уведомяват 
ясно за всякакви последващи 
изменения, внесени в предадени им 
документи, но тези изменения не 
водят до намаляване на 
междуинституционалната 
прозрачност при никакви 
обстоятелства.

Изменение 5
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Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Въпроси, подлежащи на разглеждане 

от комитетите 

Европейският парламент и Съветът 
могат да анализират, обсъждат и 
изразяват становище по всякакви 
въпроси, подлежащи на разглеждане 
от комитетите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действието на член 5а от отмененото 
решение се запазва за целите на 
съществуващите актове, които 
препращат към този член.

2. Действието на член 5а от отмененото 
решение, с изключение на параграфи 3 
и 4 от него, се запазва за целите на 
съществуващите актове, които 
препращат към този член. Член 10, 
параграф 2а от настоящия регламент 
също се прилага.

Обосновка

Прилага се минималният срок за изразяване на възражение за делегирани актове 
съгласно резолюцията на Парламента за правото на делегиране на законодателни 
правомощия от 5 май 2010 г.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 10 - Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адаптиране на съществуващи Преходни разпоредби
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основни актове

Обосновка

Следва да се подчертае, че тези разпоредби са преходни и се прилагат само за периода 
до адаптирането на достиженията на правото на ЕС към Договора от Лисабон по 
отношение на делегираните актове и актовете за изпълнение.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Следната процедура се прилага за 
мерките с общо приложение:
а) Преди приемането на мярка 
Комисията представя окончателен 
проект пред Европейския парламент 
и Съвета. 
б) Европейският парламент и 
Съветът могат да изразят 
възражение по отношение на тази 
мярка в двумесечен срок от датата на 
представянето. По инициатива на 
Европейския парламент или Съвета 
този срок може да бъде удължен с два 
месеца.
в) Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са изразили възражение по 
отношение на мярката, Комисията я 
приема. Мярката може да се приеме и 
да влезе в сила преди изтичането на 
този срок, ако Европейският 
парламент и Съветът са 
информирали Комисията за 
намерението си да изразят 
възражение.
г) Ако Европейският парламент или 
Съветът изразят възражение по 
отношение на дадена мярка, тя не се 
приема. Институцията, която изрази 
възражение по отношение на 
мярката, се аргументира за 
възражението си.
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Обосновка

Този механизъм гарантира прерогативите на законодателя и е предназначен за 
случаи, където процедурата по регулиране или управление за приемането на актове с 
общ обхват следва да се замени с процедура за делегирани актове. Срокът за 
изразяване на възражение за делегирани актове съгласно резолюцията на Парламента 
за правото на делегиране на законодателни правомощия от 5 май 2010 г. е минимален. 
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