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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото проектостановище е в отговор на законодателното предложение на 
Европейската комисия за изменение на правната уредба относно „комитологията“ — 
т.е. процесът, чрез който експертни комитети — представлявани от експерти от 
министерствата на държавите членки и председателствани от компетентната служба на 
Европейската комисия — изготвят вторичното право на ЕС, а именно актовете за 
изпълнение и делегираните актове. Тогава ние, като Парламент, можем, в случай на 
делегирани актове, да ги приемем или отхвърлим, но не и да ги изменяме. В 
настоящото проектостановище докладчикът се стреми да постигне следното:

- да засили демокрацията и демократичната легитимност на решенията, взети 
посредством процедурата по комитология;

- да увеличи прозрачността на всеки етап от процеса на комитология, като засили 
отчетността му;

- да поощри държавите членки да станат по-отговорни и отчетни в изпълняваната от 
тях ключова роля;

- да гарантира, че важните решения не се оставят на малък брой държави членки, 
какъвто би бил случаят, ако не се броят гласовете „въздържал се“, както се предлага 
сега в предложението на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

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 

(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 
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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.

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 и да се отчете принципът 
на предпазливост, без обаче да се 
променя правната и институционалната 
отговорност за актовете за изпълнение, 
уредена с Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 2

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 понастоящем 
да е оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки също следва 
изцяло да поемат по-голяма 
отговорност в процеса на вземане на 
решение, а в случаите, когато актът 
се отнася до защитата на здравето 
или безопасността на хората, 
животните, растенията или 
околната среда, следва да се прилага 
принципът на предохранителните 
мерки. Следователно, в такива 
случаи, в които държавите членки не са 
в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство в полза на 
предложенията да се даде разрешение 
за даден продукт или вещество, следва 
да се счита, че разрешението не се 
дава.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да поемат по-голяма отговорност в тази политически 
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чувствителна област.

Изменение 3

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. en

Обосновка

 Допълнителна среща на равнище министри не изглежда да е от полза като се има 
предвид, че в повечето случаи резултатът от гласуването в апелативния комитет не 
се различава от резултата от гласуването в постоянния комитет. 

Изменение 4

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 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

 Промяната в правилата за гласуване изглежда вдъхновена от постигането на 
определени статистически ефекти, а не от увеличаването на отговорността на 
държавите членки. Представителите на държавите членки могат да имат 
основателни причини да се въздържат при гласуването.

Изменение 5

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 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

 Добавената стойност на тази мярка не е ясна. 

Изменение 6

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 на целия 
законодателен процес, включително 
по отношение на това как гласуват 
представителите на държавите членки. 
Значимите основания за гласовете на 
представителите на отделните 
държави членки следва да се 
оповестяват публично. Следва да бъде 
предоставяна подробна информация, 
включително относно състава и 
присъствието в комитетите и 
представляваните органи на 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Следва да се увеличи прозрачността в рамките на целия законодателен процес. Освен 
това следва да бъдат посочени основателните причини за гласувания в интерес на 
един обоснован процес на вземане на решения, за да се увеличи политическата 
отговорност на държавите членки и да се отчитат евентуални правни претенции.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 11а) Когато изглежда трудно да се 
получат положителни становища от 
държавите членки за проекти на 
актове за изпълнение въз основа на 
същия основен акт, Европейският 
парламент и Съветът следва да имат 
възможността да посочат на 
Комисията, че считат, че 
предоставянето на изпълнителни 
правомощия на Комисията в основния 
акт трябва да бъде преразгледано.

Or. en

Обосновка

Систематични проблеми със сходни проекти на актове за изпълнение могат да дадат 
основание за преглед на изпълнителните правомощия в съответния основен акт.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 3 – параграф 7 – алинея 5а

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 
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сезирането. ;

Or. en

Обосновка

Допълнителна среща на равнище министри не изглежда да е от полза като се има 
предвид, че в повечето случаи резултатът от гласуването в апелативния комитет не 
се различава от резултата от гласуването в постоянния комитет.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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

Обосновка

Промяната в правилата за гласуване изглежда вдъхновена от постигането на 
определени статистически ефекти, а не от увеличаването на отговорността на 
държавите членки. Представителите на държавите членки могат да имат 
основателни причини да се въздържат при гласуването.
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вмъква се следният 
параграф 3 a:

заличава се

„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 
рамките на 3 месеца след сезирането. 
В надлежно обосновани случаи 
Комисията може да посочи по-
кратък срок при сезиране.“;

Or. en

Обосновка

Добавената стойност на тази мярка не е ясна.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ба) вмъква се следният 
параграф 4a:
Чрез дерогация от параграф 3, когато 
основният акт се отнася до 
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защитата на здравето или 
безопасността на хората, 
животните, растенията или 
околната среда и проектът на акт за 
изпълнение се отнася до предложение 
за издаване на разрешение за даден 
продукт или вещество, при липсата 
на положително становище, 
гласувано от мнозинството, 
предвидено в член 5, параграф 1, 
Комисията не приема проекта на акт 
за изпълнение и се счита, че 
разрешението не се дава.“

Or. en

Обосновка

Следва да се отдава по-голямо значение на принципа на предпазливост и държавите 
членки следва да носят по-голяма отговорност в тази политически чувствителна 
област.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 1 буква в) се заменя 
със следното:

„в) протоколите от заседанията в 
резюме заедно със списъци на органите 
и организациите, към които 
принадлежат лицата, посочени от 
държавите членки да ги 
представляват,

„в) протоколите от заседанията в 
резюме заедно със списъци на 
присъстващите и списъци на органите 
и организациите, към които 
принадлежат лицата, посочени от 
държавите-членки да ги 
представляват,

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)
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Обосновка

Следва да се увеличи прозрачността в рамките на целия законодателен процес. Също 
така следва да се предоставя по-подробна информация относно състава на 
комитетите.

Изменение 13

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 гласовете, изразени от 
представителя на всяка държава членка, 
както и значими основания от всеки 
представител за неговия глас; ”;

Or. en

Обосновка

Прозрачността следва да се увеличи също така на равнище постоянен комитет. 
Освен това следва да бъдат посочени основателните причини за гласувания в интерес 
на един обоснован процес на вземане на решения, за да се увеличи политическата 
отговорност на държавите членки и да се отчитат евентуални правни претенции.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 3а) В член 11 параграф 1 се заменя 
със следното:

Когато основният акт е приет по 
обикновената законодателна процедура, 
Европейският парламент или Съветът 
могат по всяко време да уведомят 

„Когато основният акт е приет по 
обикновената законодателна процедура, 
Европейският парламент или Съветът 
могат по всяко време да уведомят 
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Комисията, че по тяхно мнение даден 
проект на акт за изпълнение превишава 
изпълнителните правомощия, 
предоставени в основния акт. В такъв 
случай Комисията преразглежда 
проекта на акта за изпълнение, като 
взема предвид изразените позиции, и 
информира Европейския парламент и 
Съвета дали възнамерява да запази, 
измени или оттегли проекта на акта за 
изпълнение.

Комисията, че по тяхно мнение даден 
проект на акт за изпълнение превишава 
изпълнителните правомощия, 
предоставени в основния акт, или че 
счита, че предоставянето на 
изпълнителни правомощия на 
Комисията в основния акт се нуждае 
от преглед. В тези случаи Комисията 
преразглежда проекта на акта за 
изпълнение или основния акт, като 
взема предвид изразените позиции, и 
информира Европейския парламент и 
Съвета дали възнамерява да запази, 
измени или оттегли проекта на акта за 
изпълнение, или дали възнамерява да 
представи предложение за изменение 
на основния акт.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Обосновка

Когато се окаже трудно получаването на положително становище от държавите 
членки при сходни случаи, може да е подходящо да се извърши преглед на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.


