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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 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 

2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории 

хоризонтална държавна помощ 

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)) 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0398), 

– като взе предвид член 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0316/2018), 

– като взе предвид член 78в от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-

0315/2018), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Макар и разликите в правния статут на средствата от ЕС, изплащани пряко на крайните 

бенефициери (които не са държавни ресурси), и средствата от ЕС, които се плащат 

непряко чрез националните органи (държавни ресурси), да са добре установени, 

националните или регионалните органи често не са достатъчно добре запознати с 

факта, че средствата от ЕС не се изключват автоматично от правилата за държавната 

помощ, нито автоматично се определят като държавна помощ. Объркването се дължи 

до голяма степен на факта, че средствата от ЕС попадат в приложното поле на член 107, 

параграф 1 от ДФЕС само ако публичен орган може да упражнява контрол върху тях. 

 

Докладчикът приветства инициативите, предприети от Европейската комисия за 

подобряване на взаимодействието между програмите на ЕС за финансиране и 

правилата за държавните помощи. Предложеното изменение на Упълномощаващия 

регламент на ЕС за държавната помощ1 допринася за постигането на тази цел, тъй като 

ще позволи на Комисията да направи целеви изменения на Общия регламент за групово 

освобождаване (ОРГО)2, така че средствата, управлявани на национално равнище, и 

централно управляваните средства от ЕС да могат да бъдат комбинирани възможно 

най-безпрепятствено, без да се нарушава конкуренцията на единния пазар. 

 

Предложението на Комисията да се включат две нови категории в Упълномощаващия 

регламент (национални средства, комбинирани с централно управлявани средства от 

ЕС, и проекти по линия на програмите на ЕС за Европейско териториално 

сътрудничество) с оглед на изменението на ОРГО ще допринесе за опростяване на 

административните процедури. Логично е да не се подлагат на допълнителни проверки 

съгласно правилата за държавна помощ проектите и финансирането, одобрени от 

Комисията въз основа на други правила, които също имат за цел да се избегне 

нарушаване на конкуренцията на единния пазар.  

 

Затова докладчикът приветства предложението на Комисията и предлага то да бъде 

прието посредством опростената процедура съгласно член 50 от Правилника за 

дейността на Европейския парламент. 

                                                 
1 Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна 

помощ, ОВ L. 24.9.2015, 248/1. 
2 Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за 

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L. 26.6.2014, 187/1. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз към определени категории хоризонтална 

държавна помощ 
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