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Изменение 15
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Процедурата за приемане на 
актове за изпълнение се подчинява на 
принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. Актовете за 
изпълнение допълват правните 
актове и следва да бъдат съобщени 
от Съвета на държавите членки за 
целите на мониторинга на 
спазването на тези принципи. 

Or. fr

Изменение 16
Ян Хойтема, Хилде Вотманс, Улрике Мюлер, Асгер Кристенсен, Елси Катайнен, 
Атидже Алиева-Вели

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
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отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011. 
Тези изменения следва да гарантират, 
че надеждността на научните 
становища на независими европейски 
научни органи се запазва с цел да се 
стимулира и гарантира 
научнообоснован подход в процеса на 
вземане на решения.

Or. en

Изменение 17
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) № 182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници, въпреки че 
някои малки пречки бяха срещнати в 
работата на апелативния комитет. 
Следва, че ключовите елементи на 
тази система следва съответно да 
продължат да функционират без 
други промени освен някои целеви 
изменения, отнасящи се до конкретни 
аспекти на процедурата на равнище 
апелативен комитет. Тези изменения 
имат за цел да се осигури по-голяма 
политическа отчетност и ангажираност 
по отношение на политически 
чувствителните актове за изпълнение, 
както и основан на доказателства 
подход, който не подкопава доверието 
в оценяващите риска в ЕС или техния 
научен интегритет, без обаче да се 
променя правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.
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Изменение 18
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се 
до конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за 
изпълнение, уредена с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, следва, по 
принцип, да постига институционален 
баланс между ролята на Комисията и 
ролята на останалите участници. Тази 
система следва съответно да бъде 
променена, в частност по отношение 
на конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да увеличат 
ангажираността на Съвета по 
отношение на политически 
чувствителните актове за изпълнение, в 
специфичните случаи, когато не е 
представено становище в край на 
обичайните процедури за проверка за 
тези актове.

Or. fr

Изменение 19
Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
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между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, в частност данъчното 
облагане, здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, 
продоволствената сигурност, 
опазването на околната среда и 
изменението на климата, без обаче да 
се променя правната и 
институционалната отговорност за 
актовете за изпълнение, уредена с 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. it

Изменение 20
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
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изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

изпълнение, като се отчете 
принципът на пропорционалност, без 
обаче да се отслабва оценяването на 
риска, осъществявано от агенциите 
на ЕС за оценка, и без да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. es

Изменение 21
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) №182/2011, работи 
добре на практика и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет. Тези 
изменения имат за цел да се осигури по-
голяма политическа отчетност и 
ангажираност по отношение на 
политически чувствителните актове за 
изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(2) Като цяло системата, установена 
с Регламент (ЕС) № 182/2011, работи 
добре на практика, с някои 
ограничения, и е установила 
подходящия институционален баланс 
между ролята на Комисията и ролята на 
останалите участници. Тази система 
следва съответно да продължи да 
функционира без други промени освен 
някои целеви изменения, отнасящи се до 
конкретни аспекти на процедурата на 
равнище апелативен комитет, чието 
функциониране е незадоволително. 
Тези изменения имат за цел да се 
осигури по-голяма политическа 
отчетност и ангажираност по отношение 
на политически чувствителните актове 
за изпълнение, без обаче да се променя 
правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 22
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Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В редица конкретни случаи 
Регламент (ЕС) № 182/2011 предвижда 
сезиране на апелативния комитет. На 
практика апелативният комитет се 
сезира в случаите, когато в комитета в 
рамките на процедурата по разследване 
не е постигнато квалифицирано 
мнозинство нито в полза на, нито 
против текста и следователно не е 
дадено никакво становище. В повечето 
случаи до такива ситуации се стигаше 
във връзка с генетично модифицираните 
организми и генетично модифицираните 
храни и фуражи и продуктите за 
растителна защита.

(3) В редица конкретни случаи 
Регламент (ЕС) № 182/2011 предвижда 
сезиране на апелативния комитет. На 
практика апелативният комитет се 
сезира в случаите, когато в комитета в 
рамките на процедурата по разследване 
не е постигнато квалифицирано 
мнозинство нито в полза на, нито 
против текста и следователно не е 
дадено никакво становище. В повечето 
случаи до такива ситуации се стигаше 
във връзка с генетично модифицираните 
организми и генетично модифицираните 
храни и фуражи, здравето на 
животните и хуманното отношение 
към тях и продуктите за растителна 
защита, по отношение на които 
следва да се прилага 
предохранителният принцип.

Or. it

Изменение 23
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В редица конкретни случаи 
Регламент (ЕС) № 182/2011 предвижда 
сезиране на апелативния комитет. На 
практика апелативният комитет се 
сезира в случаите, когато в комитета в 
рамките на процедурата по разследване 
не е постигнато квалифицирано 
мнозинство нито в полза на, нито 
против текста и следователно не е 

(3) В редица конкретни случаи 
Регламент (ЕС) № 182/2011 предвижда 
сезиране на апелативния комитет. На 
практика апелативният комитет 
абдикира от отговорността си в 
случаите, когато в комитета в рамките 
на процедурата по разследване не е 
постигнато квалифицирано мнозинство 
нито в полза на, нито против текста и 



AM\1199757BG.docx 9/36 PE648.380v01-00

BG

дадено никакво становище. В повечето 
случаи до такива ситуации се стигаше 
във връзка с генетично модифицираните 
организми и генетично модифицираните 
храни и фуражи и продуктите за 
растителна защита.

следователно не е дадено никакво 
становище. В повечето случаи до такива 
ситуации се стигаше във връзка с 
генетично модифицираните организми и 
генетично модифицираните храни и 
фуражи и продуктите за растителна 
защита.

Or. en

Изменение 24
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът показва, че в по-голямата 
част от случаите апелативният комитет 
повтаря резултата на комитета за 
разглеждане, и в крайна сметка не се 
приема становище. Следователно 
апелативният комитет досега не е 
допринасял за осигуряването на яснота 
относно позициите на държавите 
членки.

(4) Опитът показва, че в по-голямата 
част от случаите апелативният комитет 
повтаря резултата на комитета за 
разглеждане, и в крайна сметка не се 
приема становище. Следователно 
апелативният комитет досега не е 
допринасял за осигуряването на яснота 
относно позициите на държавите 
членки, като е оставил на свободата 
на преценка на Комисията да решава 
от името на държавите членки в 
положение „без становище“.

Or. ro

Изменение 25
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът показва, че в по-голямата 
част от случаите апелативният комитет 
повтаря резултата на комитета за 

(4) Опитът показва, че в по-голямата 
част от случаите апелативният комитет 
повтаря резултата на комитета за 
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разглеждане, и в крайна сметка не се 
приема становище. Следователно 
апелативният комитет досега не е 
допринасял за осигуряването на яснота 
относно позициите на държавите 
членки.

разглеждане, и в крайна сметка не се 
приема становище. Следователно 
апелативният комитет досега не е 
изпълнявал своята функция за 
осигуряването на яснота относно 
позициите на държавите членки.

Or. en

Изменение 26
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕС) № 182/2011 
предвижда, че в такива случаи 
Комисията може да приеме проекта на 
акта за изпълнение, като по този начин 
дава на Комисията право на преценка.

(5) Регламент (ЕС) № 182/2011 
предвижда, че в такива случаи 
Комисията може да приеме проекта на 
акта за изпълнение, като по този начин 
дава на Комисията право на преценка, 
когато става въпрос за гарантиране 
на ефективното изпълнение на 
законодателството.

Or. ro

Изменение 27
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тази свобода на преценка обаче е 
значително намалена в случаите, 
свързани с разрешаването на продукти 
или вещества, като например тези в 
областта на генетично модифицираните 
храни и фуражи, тъй като Комисията е 
длъжна да приеме решение в разумен 
срок и не може да се въздържи от 
вземане на решение.

(6) Тази свобода на преценка обаче е 
значително намалена в случаите, 
свързани с разрешаването на продукти 
или вещества, като например тези в 
областта на генетично модифицираните 
храни и фуражи, тъй като Комисията е 
длъжна да приеме решение в разумен 
срок и не може да се въздържи от 
вземане на решение. Европейският 
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омбудсман посочи в своето решение 
относно жалба 1582/2014, че 
Комисията трябва да спазва 
съществуващите правни изисквания 
по отношение на сроковете за 
издаване на разрешение за генетично 
модифицирани храни и фуражи. 

Or. es

Изменение 28
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или отсъствия в 
момента на гласуване.

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или 
преднамерени отсъствия в момента на 
гласуване. Следователно поради 
политически чувствителния 
характер на акта, който е довел до 
блокиране, въпросът следва да бъде 
върнат на Съвета за окончателно 
решение. 

Or. fr

Изменение 29
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или 
отсъствия в момента на гласуване.

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство.

Or. es

Обосновка

При публикуването на предложението на Комисията имаше значителен брой 
въздържали се и отсъствия по времето, когато то беше поставено на гласуване.  
Това положение се промени много от началото на 2019 г. 

Изменение 30
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или отсъствия в 
момента на гласуване.

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси, „без становище“ следва да 
означава, че разрешението не може да 
бъде предоставено, държавите членки 
трябва изцяло да поемат своята 
отговорност в процеса на вземане на 
решение. Това обаче понастоящем не 
се случва, когато държавите членки не 
са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
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наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или отсъствия в 
момента на гласуване.

Or. en

Изменение 31
Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или 
отсъствия в момента на гласуване.

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство.

Or. it

Изменение 32
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 

(7) Дори и Комисията да е 
оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат своята отговорност в 
процеса на вземане на решение. Това 
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обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или 
отсъствия в момента на гласуване.

обаче не се случва, когато държавите 
членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство.

Or. ro

Изменение 33
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се увеличи значението 
на апелативния комитет, ролята му 
трябва да се засили, като се предвиди 
възможност за провеждане на 
допълнително заседание на 
апелативния комитет, когато не е 
дадено становище. Освен това, за да 
се гарантира политическа дискусия, 
необходимото равнище на 
представителство при провеждането 
на допълнителното заседание на 
апелативния комитет следва да е 
министерското равнище. За да се даде 
възможност за организирането на 
такова допълнително заседание 
срокът, в който апелативният 
комитет трябва да излезе със 
становище, следва да бъде удължен.

заличава се

Or. es

Обосновка

Начинът, по който представителите на държавите членки гласуват, няма да се 
промени, като се увеличи броят на заседанията. 

Изменение 34
Люк Минг Фланаган
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от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се увеличи значението 
на апелативния комитет, ролята му 
трябва да се засили, като се предвиди 
възможност за провеждане на 
допълнително заседание на апелативния 
комитет, когато не е дадено становище. 
Освен това, за да се гарантира 
политическа дискусия, необходимото 
равнище на представителство при 
провеждането на допълнителното 
заседание на апелативния комитет 
следва да е министерското равнище. За 
да се даде възможност за 
организирането на такова допълнително 
заседание срокът, в който апелативният 
комитет трябва да излезе със становище, 
следва да бъде удължен.

(8) С цел да се увеличи значението 
на апелативния комитет, ролята му 
трябва да се засили, като се предвиди 
възможност за провеждане на 
допълнително заседание на апелативния 
комитет, когато не е дадено становище. 
Освен това, за да се гарантира 
политическа дискусия, необходимото 
равнище на представителство при 
провеждането на допълнителното 
заседание на апелативния комитет 
следва да е министерското равнище. За 
да се даде възможност за 
организирането на такова допълнително 
заседание срокът, в който апелативният 
комитет трябва да излезе със становище, 
следва да бъде удължен, като се 
зачита необходимостта от 
своевременно вземане на решения.

Or. en

Изменение 35
Даниел Буда

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Оценителите на риска следва 
да вземат предвид социално-
икономическия анализ на 
разрешенията за продукти, тъй като 
всякакви изменения, предложени по 
време на гласуването в апелативния 
комитет, могат да забавят процеса 
на вземане на решение, особено в 
особено чувствителни случаи.
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Or. ro

Изменение 36
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за гласуване на 
апелативния комитет следва да 
бъдат променени, за да се намали 
рискът да не бъде представено 
становище и да се предостави стимул 
на представителите на държавите 
членки да заемат ясна позиция. С 
оглед на това за целите на 
изчисляването на квалифицираното 
мнозинство за участващи държави 
членки следва да се считат 
единствено тези от тях, които 
присъстват или са представени и 
които не се въздържат от гласуване. 
С цел да се гарантира 
представителност на резултата от 
гласуването, то следва да се счита за 
валидно само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са 
участващи членове в апелативния 
комитет. Ако кворумът не е 
достигнат преди изтичането на 
срока, в който комитетът трябва да 
вземе решение, ще се счита, че 
комитетът не е представил 
становище, както се процедира 
понастоящем.

заличава се

Or. es

Обосновка

Малко държави членки се въздържат в момента. Премахването на въздържането от 
гласуване би довело до съществена промяна в разпределението на правомощията 
между институциите.
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Изменение 37
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за гласуване на 
апелативния комитет следва да 
бъдат променени, за да се намали 
рискът да не бъде представено 
становище и да се предостави стимул 
на представителите на държавите 
членки да заемат ясна позиция. С 
оглед на това за целите на 
изчисляването на квалифицираното 
мнозинство за участващи държави 
членки следва да се считат 
единствено тези от тях, които 
присъстват или са представени и 
които не се въздържат от гласуване. 
С цел да се гарантира 
представителност на резултата от 
гласуването, то следва да се счита за 
валидно само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са 
участващи членове в апелативния 
комитет. Ако кворумът не е 
достигнат преди изтичането на 
срока, в който комитетът трябва да 
вземе решение, ще се счита, че 
комитетът не е представил 
становище, както се процедира 
понастоящем.

заличава се

Or. fr

Изменение 38
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(9) Правилата за гласуване на 
апелативния комитет следва да 
бъдат променени, за да се намали 
рискът да не бъде представено 
становище и да се предостави стимул 
на представителите на държавите 
членки да заемат ясна позиция. С 
оглед на това за целите на 
изчисляването на квалифицираното 
мнозинство за участващи държави 
членки следва да се считат 
единствено тези от тях, които 
присъстват или са представени и 
които не се въздържат от гласуване. 
С цел да се гарантира 
представителност на резултата от 
гласуването, то следва да се счита за 
валидно само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са 
участващи членове в апелативния 
комитет. Ако кворумът не е 
достигнат преди изтичането на 
срока, в който комитетът трябва да 
вземе решение, ще се счита, че 
комитетът не е представил 
становище, както се процедира 
понастоящем.

заличава се

Or. en

Изменение 39
Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Правилата за гласуване на 
апелативния комитет следва да бъдат 
променени, за да се намали рискът да не 
бъде представено становище и да се 
предостави стимул на представителите 
на държавите членки да заемат ясна 
позиция. С оглед на това за целите на 
изчисляването на квалифицираното 
мнозинство за участващи държави 

(9) Правилата за гласуване на 
апелативния комитет следва да бъдат 
променени, за да се намали рискът да не 
бъде представено становище и да се 
предостави стимул на представителите 
на държавите членки да заемат ясна 
позиция. С цел да се гарантира 
представителност на резултата от 
гласуването, то следва да се счита за 
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членки следва да се считат 
единствено тези от тях, които 
присъстват или са представени и 
които не се въздържат от гласуване. 
С цел да се гарантира представителност 
на резултата от гласуването, то следва 
да се счита за валидно само ако 
обикновено мнозинство от държавите 
членки са участващи членове в 
апелативния комитет. Ако кворумът не 
е достигнат преди изтичането на срока, 
в който комитетът трябва да вземе 
решение, ще се счита, че комитетът не е 
представил становище, както се 
процедира понастоящем.

валидно само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са 
участващи членове в апелативния 
комитет. Ако кворумът не е достигнат 
преди изтичането на срока, в който 
комитетът трябва да вземе решение, ще 
се счита, че комитетът не е представил 
становище, както се процедира 
понастоящем.

Or. it

Изменение 40
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има 
възможност в специфични случаи да 
поиска от Съвета да изрази своите 
виждания и ориентация за 
последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. 
Комисията следва да вземе предвид 
позицията, изразена от Съвета в 
рамките на 3 месеца след сезирането. 
В надлежно обосновани случаи 
Комисията може да посочи по-
кратък срок при сезиране.

заличава се

Or. es

Обосновка

Увеличаването на политизирането на процеса на вземане на решения не допринася за 
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изграждането на доверие в системата. 

Изменение 41
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията следва да има 
възможност в специфични случаи да 
поиска от Съвета да изрази своите 
виждания и ориентация за 
последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Комисията 
следва да вземе предвид позицията, 
изразена от Съвета в рамките на 3 
месеца след сезирането. В надлежно 
обосновани случаи Комисията може 
да посочи по-кратък срок при сезиране.

(10) Когато не може да бъде дадено 
становище на равнището на 
апелативния комитет, от 
Комисията следва да се изисква да 
отнесе въпроса до Съвета за вземане 
на окончателно решение. Като има 
предвид правото на контрол, 
предвидено в член 11 от Регламент 
ЕС № 182/2011, от Парламента може 
да бъде поискано да изрази своите 
виждания и ориентация за 
последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Взетото 
от Съвета решение следва да бъде 
обвързващо за Комисията.  Съветът 
следва също да вземе предвид 
позицията, изразена от Парламента в 
рамките на 3 месеца след сезирането. В 
надлежно обосновани случаи, поради 
спешност, следва да се предвиди по-
кратък срок при сезиране.

Or. fr

Изменение 42
Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(10) Комисията следва да има 
възможност в специфични случаи да 
поиска от Съвета да изрази своите 
виждания и ориентация за 
последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Комисията 
следва да вземе предвид позицията, 
изразена от Съвета в рамките на 3 
месеца след сезирането. В надлежно 
обосновани случаи Комисията може да 
посочи по-кратък срок при сезиране.

(10) Комисията следва да има 
възможност в специфични случаи да 
поиска от Съвета и Парламента да 
изразят своите виждания и ориентация 
за последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Комисията 
следва да вземе предвид позицията, 
изразена от съзаконодателите в 
рамките на 3 месеца след сезирането. В 
надлежно обосновани случаи Комисията 
може да посочи по-кратък срок при 
сезиране.

Or. fr

Обосновка

Предложението да се отнесе въпросът до Съвета за необвързващо становище може 
да бъде поставено под въпрос. Комисиите се състоят от представители на 
държавите членки –  органи по изпълнението – и Комисията предлага текстове само 
чрез делегиране по процедурата за съвместно вземане на решение между Парламента 
и Съвета. Няма причина, поради която въпрос, свързан с делегиране на правомощие, 
регистриран съгласно процедурата за съвместно вземане на решения, да бъде отнесен 
до Съвета – който е законодателен орган, а не изпълнителен орган – а не Парламент.

Изменение 43
Масали Агилар

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки следва да се 
оповестяват публично.

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки, както и съставът 
на комисиите следва да се оповестяват 
публично и следва да бъдат 
придружени от обосновка, за да се 
помогне на гражданите да разберат 
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резултата от гласуването.

Or. es

Обосновка

Гражданите трябва да знаят дали политически или научни въпроси лежат в 
основата на резултата от гласуването.

Изменение 44
Бронис Ропе
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки следва да се 
оповестяват публично.

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки следва да се 
оповестяват публично. Би трябвало 
също така да има повече прозрачност 
относно дневния ред на заседанията и 
документите и текстовете, които се 
обсъждат.

Or. en

Изменение 45
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
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държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки следва да се 
оповестяват публично.

държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки и присъствието на 
апелативния комитет следва да се 
оповестяват публично.

Or. en

Изменение 46
Дино Джарусо

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки следва да се 
оповестяват публично.

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
състава на апелативния комитет и 
гласовете на представителите на 
държавите членки в неговите рамки, 
като отделните гласове на 
представителите на държавите членки 
се оповестяват публично.

Or. it

Изменение 47
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да се повиши равнището 
на прозрачност по отношение на 
гласовете на представителите на 
държавите членки в рамките на 
апелативния комитет и отделните 
гласове на представителите на 
държавите членки следва да се 
оповестяват публично.

(11) Следва да се установи 
прозрачен процес за определяне на 
представителите на държавите членки и 
да се оповести тяхната работа.
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Or. fr

Изменение 48
Ян Хойтема, Асгер Кристенсен, Елси Катайнен, Атидже Алиева-Вели

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Една промяна на процедурните 
правила може евентуално да доведе до 
промяна в процеса на вземане на 
решения сред държавите членки. 
Следователно при прилагането на 
предложените изменения трябва да 
бъдат взети под внимание социално-
икономическите последици.

Or. en

Изменение 49
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 3, параграф 7 се добавя 
следната шеста алинея:

заличава се

„Когато апелативният комитет не 
даде становище, съгласно член 6, 
параграф 3, втора алинея 
председателят може да вземе 
решение апелативният комитет да 
проведе още едно заседание на 
равнище министри. В тези случаи 
апелативният комитет дава 
становището си в срок от 3 месеца 
от първоначалната дата на 
сезирането. ;
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Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Обосновка

Трето заседание на представителите на държавите членки, дори на равнище 
министри, няма да промени резултата от гласуването на предишните заседания.

Изменение 50
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 3 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Когато апелативният комитет не даде 
становище, съгласно член 6, параграф 3, 
втора алинея председателят може да 
вземе решение апелативният комитет да 
проведе още едно заседание на равнище 
министри. В тези случаи апелативният 
комитет дава становището си в срок от 3 
месеца от първоначалната дата на 
сезирането.

„Когато апелативният комитет не даде 
становище, съгласно член 6, параграф 3, 
втора алинея председателят може да 
вземе решение, със съгласието на по-
голямата част от държавите членки, 
присъстващи в момента на 
гласуването, апелативният комитет да 
проведе още едно заседание на равнище 
министри. В тези случаи апелативният 
комитет дава становището си в срок от 3 
месеца от първоначалната дата на 
сезирането.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Изменение 51
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 3 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Когато апелативният комитет не даде 
становище, съгласно член 6, параграф 3, 
втора алинея председателят може да 
вземе решение апелативният комитет да 
проведе още едно заседание на равнище 
министри. В тези случаи апелативният 
комитет дава становището си в срок от 3 
месеца от първоначалната дата на 
сезирането. ";

„Когато апелативният комитет не даде 
становище, съгласно член 6, параграф 3, 
втора алинея председателят или 
обикновено мнозинство на 
представители на държавите членки 
може да вземе решение апелативният 
комитет да проведе още едно заседание 
на равнище министри. В тези случаи 
апелативният комитет дава становището 
си в срок от не повече от 3 месеца от 
първоначалната дата на сезирането.“

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Изменение 52
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст в сила Изменение

(1a) Параграф 4, първа алинея се 
изменя, както следва:

4. Когато не бъде дадено становище, 
Комисията може да приеме проекта 
на акта за изпълнение, освен в 
предвидените във втора алинея 
случаи. Когато Комисията не приеме 
проекта на акта за изпълнение, 
председателят може да внесе в 
комитета негова изменена версия.

"4. „Когато не бъде дадено становище, 
Комисията отнася въпроса до 
апелативния комитет в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в член 6 от настоящия 
регламент“ .

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr))

Изменение 53
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Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 5 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст в сила Изменение

(1a) в параграф 4, алинея втора, 
буква а) се изменя, както следва:

a) актът се отнася до данъчното 
облагане, финансовите услуги, защитата 
на здравето или безопасността на 
хората, животните или растенията, 
окончателните многостранни защитни 
мерки,

„а) актът се отнася до данъчното 
облагане, финансовите услуги, защитата 
на здравето, благополучието и 
безопасността на хората, животните и 
растенията, и окончателните 
многостранни защитни мерки или 
предоставянето на разрешение за 
продукт или вещество;“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Изменение 54
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

„Въпреки това обаче, само членовете 
на апелативния комитет, които 
присъстват или са представлявани по 
време на гласуването и не се 
въздържат от гласуване, се считат за 
участващи членове на апелативния 
комитет. Мнозинството, посочено в 
член 5, параграф 1, е 
квалифицираното мнозинство, 
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посочено в член 238, параграф 3, 
буква а) от ДФЕС. Гласуване се счита 
за валидно само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са 
участващи членове.“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Изменение 55
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

„Въпреки това обаче, само членовете 
на апелативния комитет, които 
присъстват или са представлявани по 
време на гласуването и не се 
въздържат от гласуване, се считат за 
участващи членове на апелативния 
комитет. Мнозинството, посочено в 
член 5, параграф 1, е 
квалифицираното мнозинство, 
посочено в член 238, параграф 3, 
буква а) от ДФЕС. Гласуване се счита 
за валидно само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са 
участващи членове.“;

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr))

Изменение 56
Люк Минг Фланаган
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

„Въпреки това обаче, само членовете 
на апелативния комитет, които 
присъстват или са представлявани по 
време на гласуването и не се 
въздържат от гласуване, се считат за 
участващи членове на апелативния 
комитет. Мнозинството, посочено в 
член 5, параграф 1, е 
квалифицираното мнозинство, 
посочено в член 238, параграф 3, 
буква а) от ДФЕС. Гласуване се счита 
за валидно само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са 
участващи членове.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Изменение 57
Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Въпреки това обаче, само членовете на 
апелативния комитет, които присъстват 
или са представлявани по време на 
гласуването и не се въздържат от 
гласуване, се считат за участващи 
членове на апелативния комитет. 
Мнозинството, посочено в член 5, 
параграф 1, е квалифицираното 

„Въпреки това обаче, само членовете на 
апелативния комитет, които присъстват 
или са представлявани по време на 
гласуването, се считат за участващи 
членове на апелативния комитет. 
Мнозинството, посочено в член 5, 
параграф 1, е квалифицираното 
мнозинство, посочено в член 238, 
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мнозинство, посочено в член 238, 
параграф 3, буква а) от ДФЕС. 
Гласуване се счита за валидно само ако 
обикновено мнозинство от държавите 
членки са участващи членове.“;

параграф 3, буква а) от ДФЕС. 
Гласуване се счита за валидно само ако 
обикновено мнозинство от държавите 
членки са участващи членове.“;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Обосновка

Въздържането от гласуване е израз на свободата на държавите членки да гласуват в 
съответствие с националните съображения 

Изменение 58
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а a (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 3– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) В параграф 3 алинея втора се 
заличава.

Or. fr

Изменение 59
Ан Сандер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато апелативният комитет не 
даде становище, Комисията може да 
отправи въпроса до Съвета, така че той 
да изрази своите виждания и 
ориентация относно последиците в по-

3a. Когато апелативният комитет не 
даде становище, Комисията може да 
отправи въпроса до Съвета и 
Парламента, така че те да изразят 
своите виждания и съответно 
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широк план от липсата на становище на 
комитета, включително 
институционалните, правните, 
политическите и международните 
последици. Комисията взема предвид 
позицията, изразена от Съвета в 
рамките на 3 месеца след сезирането. В 
надлежно обосновани случаи Комисията 
може да посочи по-кратък срок при 
сезиране.

ориентация относно последиците в по-
широк план от липсата на становище на 
комитета, включително 
институционалните, правните, 
политическите и международните 
последици. Комисията взема предвид 
позициите, изразени от Съвета и 
Парламента в рамките на 3 месеца 
след сезирането. В надлежно 
обосновани случаи Комисията може да 
посочи по-кратък срок при сезиране.

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr))

Обосновка

Предложението да се отнесе въпросът до Съвета за необвързващо становище може 
да бъде поставено под въпрос. Комисиите се състоят от представители на 
държавите членки –  органи по изпълнението – и Комисията предлага текстове само 
чрез делегиране по процедурата за съвместно вземане на решение между Парламента 
и Съвета. Няма причина, поради която въпрос, свързан с делегиране на правомощие, 
регистриран съгласно процедурата за съвместно вземане на решения, да бъде отнесен 
до Съвета – който е законодателен орган, а не изпълнителен орган – а не Парламент.

Изменение 60
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Иван Давид

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 3а

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато апелативният комитет не 
даде становище, Комисията може да 
отправи въпроса до Съвета, така че 
той да изрази своите виждания и 
ориентация относно последиците в по-
широк план от липсата на становище на 
комитета, включително 
институционалните, правните, 
политическите и международните 
последици. Комисията взема предвид 
позицията, изразена от Съвета в 

3a. Когато апелативният комитет не 
даде становище, Комисията следва да 
отнесе въпроса до Съвета за 
окончателно решение.  В 
съответствие с правото на контрол, 
предвидено в член 11 от настоящия 
регламент, Парламентът може също 
да бъде помолен да изрази своите 
виждания и ориентация относно 
последиците в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
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рамките на 3 месеца след сезирането. В 
надлежно обосновани случаи 
Комисията може да посочи по-кратък 
срок при сезиране.“;

включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Съветът 
взема предвид позицията, изразена от 
Парламента в рамките на 3 месеца 
след сезирането. В надлежно 
обосновани случаи, поради спешност, 
може да се предвиди по-кратък срок при 
сезиране.

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr))

Изменение 61
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Вмъква се следният параграф 
4а:
„Чрез дерогация от параграф 3, 
когато не е дадено становище въпреки 
положителната оценка на 
европейските организации за оценка 
на риска, които потвърждават, че 
продуктът или веществото е също 
толкова безопасно като продукт или 
вещество, които са вече на пазара, 
Комисията приема съответния акт 
за изпълнение.“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Обосновка

За да се спази принципът на правна сигурност, както беше установено по-рано в 
Договора от Лисабон, е необходимо да се изясни свободата на действие на 
Комисията. 
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Изменение 62
Кристине Шнайдер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следният 
параграф 4a:
„Чрез дерогация от параграф 3, 
когато не е дадено становище въпреки 
положителна оценка на риска, която 
е потвърдила, че продуктът, 
предоставен за разрешение, е също 
толкова безопасен като съпоставим 
продукт или вещество, които вече са 
на пазара, Комисията приема 
съответния акт за изпълнение.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Изменение 63
Дино Джарусо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст в сила Изменение

-a) в параграф 1 уводната част се 
заменя със следното:

1. Комисията води регистър за 
дейността на комитетите, който 
съдържа:

"1. Комисията води публичен регистър 
за дейността на комитетите, който 
съдържа:

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e557-13-1)

Изменение 64
Бронис Ропе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст в сила Изменение

-a) в параграф 1 буква б) се изменя, 
както следва:

б) дневния ред на заседанията на 
комитетите,

б) дневния ред на заседанията на 
комитетите, включително проекти на 
текстове, по които предстои да се 
вземе решение, и документи, които са 
предмет на обсъждане;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e543-13-1)

Изменение 65
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „резултатите от гласуванията, 
включително при сезиране на 
апелативния комитет, гласовете, 
изразени от представителя на всяка 
държава членка“; ;

д) резултатите от гласуванията, 
включително при сезиране на 
апелативния комитет, гласовете, 
изразени от представителя и 
присъствието в апелативния 
комитет на всяка държава членка, и 
писмената обосновка за взетите 
решения;



AM\1199757BG.docx 35/36 PE648.380v01-00

BG

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Изменение 66
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) резултатите от гласуванията, 
включително при сезиране на 
апелативния комитет, гласовете, 
изразени от представителя на всяка 
държава членка;

д) резултатите от гласуванията, 
включително при сезиране на 
апелативния комитет, гласовете, 
изразени от представителя на всяка 
държава членка, обяснения на вота, 
въздържали се и отсъствия;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Изменение 67
Масали Агилар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „резултатите от гласуванията, 
включително при сезиране на 
апелативния комитет, гласовете, 
изразени от представителя на всяка 
държава членка“;

д) „резултатите от гласуванията, 
включително при сезиране на 
апелативния комитет, гласовете, 
изразени от представителя на всяка 
държава членка, наред с обосновката“;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-



PE648.380v01-00 36/36 AM\1199757BG.docx

BG

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Обосновка

За да се повиши нивото на доверие в системата, е от съществено значение 
обосновката на гласуването да е известна. 


