
 

 

 PE446.558/ 1 

 BG 

 

 

 

 

15.10.2010 A7-0217/ 001-008 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 001-008  

внесени от Комисията по транспорт и туризъм 

 

Доклад 

Brian Simpson A7-0217/2010 

Статистически данни при превоз на товари и пътници по море 

 

Предложение за регламент (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Комисията следва да бъде 

оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

ДФЕС по отношение на някои 

подробни правила за прилагането на 

Директива 2009/42/EО. Особено 

важно е по време на 

подготвителната работа Комисията 

да извърши необходимите 

консултации, включително на 

експертно равнище. 

Обосновка 

 

Предлага се набор от изменения с оглед адаптирането на разпоредбите относно 

процедурата по регулиране с контрол към новите правила относно делегираните 

актове, въведени с Договора от Лисабон. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 (нова) 

Директива 2009/42/ЕО 

Член 3 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) В член 3, параграф 4, втора 

алинея  се заменя със следния текст: 

 „Комисията може да приема тези 

мерки посредством делегирани актове 

в съответствие с член 10а и при 

условията на членове 10б и 10в.“ 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 a (нова) 

Директива 2009/42/ЕО 

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1a) В член 4, параграф 1, втора 

алинея  се заменя със следния текст: 

 „Комисията може да приема тези 

мерки посредством делегирани актове 

в съответствие с член 10а и при 

условията на членове 10б и 10в.“ 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 б (нова) 

Директива 2009/42/ЕО 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1б) В член 5, параграф трети се 

заменя със следния текст: 

 „Комисията може да приема тези 

мерки посредством делегирани актове 

в съответствие с член 10а и при 

условията на членове 10б и 10в.“ 
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Изменение  5 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 в (нова) 

Директива 2009/42/ЕО 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1в) В член 10, параграф 3 се заличава. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 г (нова) 

Директива 2009/42/ЕО 

Член 10 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1г) Добавя се следният член: 

 „Член 10а 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощията за приемане на 

делегираните актове, посочени в 

член 3, параграф 4, член 4, параграф 1 

и член 5, параграф 3, се предоставят 

на Комисията за срок от пет години, 

считано от .....*. Комисията изготвя 

доклад относно делегираните 

правомощия не по-късно от шест 

месеца преди края на петгодишния 

срок. 

Делегирането на правомощия се 

удължава автоматично за срокове със 

същата продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не го отменят в 

съответствие с член 10б.  

 2. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира 

едновременно Европейския парламент 

и Съвета за него.  

 3. Правомощията за приемане на 

делегирани актове се предоставят на 

Комисията при условията, посочени в 
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членове 10б и 10в. 

 _____________________ 

* OВ: Моля, въведете датата на влизане в 

сила на настоящия регламент) 

Обосновка 

 

Целта на устното изменение е да приведе текста в съответствие с текущите 

разисквания между Съвета и Европейския парламент относно други подобни досиета. 

Това следва да улесни постигането на ранен етап на споразумение на първо четене. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 д(нова) 

Директива 2009/42/ЕО 

Член 10 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1д) Добавя се следният член: 

 "Член 10б 

 Оттегляне на делегирането 

 1. Делегирането на правомощията, 

посочено в член 3, параграф 4, член 4, 

параграф 1 и член 5, параграф 3, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета.  

 2. Институцията, започнала 

вътрешна процедура за вземане на 

решение дали да оттегли 

делегирането на правомощия, полага 

усилия да информира другата 

институция и Комисията в разумен 

срок, преди да вземе окончателно 

решение, като посочва делегираните 

правомощия, които могат да се 

оттеглят, както и евентуалните 

причини заоттеглянето. 

 3. С решението за оттегляне се  

прекратява делегирането на 

посочените в това решение 

правомощия. То поражда действие 

незабавно или на по-късна дата, 

посочена в него. Решението за 

оттегляне не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са влезли в сила. 
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Решението се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз." 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент – акт за изменение 

Член 1 – точка -1 е(нова) 

Директива 2009/42/ЕО 

Член 10 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1е) Добавя се следният член: 

 "Член 10 в 

 Възражения срещу делегирани актове 

 1. Европейският парламент или 

Съветът могат да възразят срещу 

делегиран акт в срок от два месеца от 

датата нанотификацията. 

 По инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета този срок 

се удължава с два месеца. 

 2. Ако при изтичането на срока, 

посочен в параграф 1,  нито 

Европейският парламент, нито 

Съветът не е възразил срещу 

делегирания акт, той се публикува в 

Официален вестник на Европейския 

съюз и влиза в сила на датата, 

посочена в него. 

 Делегираният акт може да се 

публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз и да влезе в сила 

преди изтичането на този срокако и 

Европейският парламент и Съветът 

са уведомили Комисията за 

намерението си да не правят 

възражения. 

 3. Ако Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу делегирания 

акт в срока, посочен в параграф 1, той 

не влиза в сила. Институцията, 

която възразява, посочва причините 

за възраженията срещу делегирания 

акт." 

 


