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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 1 – тире 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- за допълване на този регламент с 

критериите за измерване на качеството; 

- за допълване на този регламент с 

критериите за измерване на качеството 

на променливите; 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на уводния текст (текста на съображението) с 

предложеното изменение на член 10, параграф 5. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Член 4 – параграф 2 – буква г – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В член 4, параграф 2 втората 

алинея се заменя със следното: 

(2) В член 4, параграф 2, буква г) 

втората алинея се заменя със следното: 

„Детайлите по програмите, упоменати в 

първа алинея, са както са определени в 

приложенията. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а относно тяхното одобрение и 

прилагане.“; 

„Детайлите по програмите, упоменати в 

първа алинея, са както са определени в 

приложенията. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а за допълване на настоящия 

регламент чрез доуточняване на 
тяхното одобрение и прилагане.“; 

Обосновка 

Съгласно неотдавнашната съдебна практика на Съда на ЕС при предоставянето на 

правомощия е препоръчително ясно да се посочва дали правомощията са с цел 

допълване или изменение на правния акт. Това е направено последователно в целия 

текст. 
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Член 10 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а 

относно критериите за измерване на 

качеството.“; 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез уточняване на критериите за 

измерване на качеството на 

променливите.“; 

Обосновка 

С изменението се уточняват предоставените правомощия (за допълване) и 

конкретният предмет на делегирания акт. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 4 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Член 18 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) В член 18 параграф 3 се 

заличава; 

Обосновка 

Параграф 3 представлява процедурна разпоредба, свързана с процедурата по 

регулиране с контрол, която вече е излишна и поради тази причина се заличава. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Член 18a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Делегирането на правомощие да 

приема делегирани актове, посочено в 

член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, 

член 10, приложение A, буква а), буква 

б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., 

буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., 

приложение Б, буква б), точка 4. и буква 

г), точка 2., приложение В, буква б), 

точка 2., буква г), точка 2., буква ж), 

точка 2. и приложение Г, буква б), точка 

2., и буква г) точка 2., се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Делегирането на правомощие да 

приема делегирани актове, посочено в 

член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, 

буква г), втора алинея, член 10, 

параграф 5, приложение A, буква а), 

буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 

10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. 

и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и 

буква г), точка 2., приложение В, буква 

б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), 

точка 2. и приложение Г, буква б), точка 

2., и буква г) точка 2., се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от ... [датата на влизане в сила 

на настоящия регламент за изменение]. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се изброят изрично всички 

разпоредби, предоставящи делегирани правомощия. Делегирането на правомощия е 

променено от „неопределен срок“ на „срок от пет години“ в съответствие с 

установената практика в законодателството в областта на отговорностите на 

комисия ECON, както и с общия подход на Парламента. Това е направено 

последователно в целия текст. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Член 18a – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 3, член 4, 

параграф 2, член 10, приложение A, 

буква а), буква б), точка 3., буква в) 

точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква 

е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), 

точка 4. и буква г), точка 2., приложение 

В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., 

буква ж), точка 2. и приложение Г, 

буква б), точка 2., и буква г) точка 2., 

може да бъде оттеглено по всяко време 

от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. Оттеглянето 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 3, член 4, 

параграф 2, буква г), втора алинея, 

член 10, параграф 5, приложение A, 

буква а), буква б), точка 3., буква в) 

точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква 

е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), 

точка 4. и буква г), точка 2., приложение 

В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., 

буква ж), точка 2. и приложение Г, 

буква б), точка 2., и буква г) точка 2., 

може да бъде оттеглено по всяко време 

от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. Оттеглянето 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

Обосновка 

За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се изброят изрично всички 

разпоредби, предоставящи делегирани правомощия. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Член 18a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно в 

член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, 

член 10, приложение A, буква а), буква 

б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., 

буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., 

приложение Б, буква б), точка 4. и буква 

г), точка 2., приложение В, буква б), 

6. Делегиран акт, приет съгласно в 

член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, 

буква г), втора алинея, член 10, 

параграф 5, приложение A, буква а), 

буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 

10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. 

и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и 
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точка 2., буква г), точка 2., буква ж), 

точка 2. и приложение Г, буква б), точка 

2., и буква г) точка 2., влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

буква г), точка 2., приложение В, буква 

б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), 

точка 2. и приложение Г, буква б), точка 

2., и буква г) точка 2., влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Обосновка 

За да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се изброят изрично всички 

разпоредби, предоставящи делегирани правомощия. Срокът за контрол е определен на 

три месеца с възможност за еднократно удължаване с още три месеца в 

съответствие с установената практика в законодателството в областта на 

отговорностите на комисия ECON. Това е направено последователно в целия текст. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка ii 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение А – буква б – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а 

относно използването на други 

единици за наблюдение.“; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез предвиждането на възможност 

за използване на други единици за 

наблюдение.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка iii 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение А – буква в – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Информацията за 

производствените цени за външните 

пазари (№ 312) и за вносните цени (№ 

340) може да се компилира, като се 

използват единични стойности за 

продукти с произход външна търговия 

или други източници, само ако не е 

налице някакво значително влошаване 

на качеството в сравнение с конкретната 

ценова информация. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а относно условията за осигуряване 

на необходимото качество на данните.“; 

2. Информацията за 

производствените цени за външните 

пазари (№ 312) и за вносните цени (№ 

340) може да се компилира, като се 

използват единични стойности за 

продукти с произход външна търговия 

или други източници, само ако не е 

налице някакво значително влошаване 

на качеството в сравнение с конкретната 

ценова информация. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а за допълване на настоящия 

регламент чрез определяне на 
условията за осигуряване на 

необходимото качество на данните.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка viii 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение А – буква е – точка 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Променливите за външните 

пазари (№ 122 и 312) се предават с 

разбивка за страните от еврозоната и за 

страни извън нея. Разбивката следва да 

се прилага по отношение на цялата 

промишленост, както е определена в 

раздели от В до Е на NACE Rev. 2, в 

MIGS и в разделите (еднобуквени) и 

разделенията (двуцифрено ниво) от 

9. Променливите за външните 

пазари (№ 122 и 312) се предават с 

разбивка за страните от еврозоната и за 

страни извън нея. Разбивката следва да 

се прилага по отношение на цялата 

промишленост, както е определена в 

раздели от В до Е на NACE Rev. 2, в 

MIGS и в разделите (еднобуквени) и 

разделенията (двуцифрено ниво) от 
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NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E 

от NACE Rev. 2 не се изискват за 

променлива № 122. Освен това 

променливата „Вносни цени“ (№ 340) се 

предава в съответствие с разбивката на 

страни от еврозоната и страни извън 

нея. Разбивката се прилага за цялата 

промишленост, както е определена в 

сектори от B до E от СРА, за MIG, както 

и за секторите (еднобуквени) и 

разделите (двуцифрено ниво) от СРА. За 

разбивката на страни от еврозоната и 

страни извън нея на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а относно определянето на 

условията за прилагане на европейска 

програма за подбор на изследвания 

съгласно определеното в член 4, 

параграф 2, първа алинея, буква г). 

Европейската програма за подбор на 

изследвания може да ограничи обхвата 

на променливата „Вносни цени“ до 

вноса на продукти от страни извън 

еврозоната. Разбивката на страни от 

еврозоната и страни извън нея за 

променливи 122, 312 и 340 не е 

необходимо да се предава от държавите 

членки, които не са приели еврото за 

своя валута.“; 

NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E 

от NACE Rev. 2 не се изискват за 

променлива № 122. Освен това 

променливата „Вносни цени“ (№ 340) се 

предава в съответствие с разбивката на 

страни от еврозоната и страни извън 

нея. Разбивката се прилага за цялата 

промишленост, както е определена в 

сектори от B до E от СРА, за MIG, както 

и за секторите (еднобуквени) и 

разделите (двуцифрено ниво) от СРА. За 

разбивката на страни от еврозоната и 

страни извън нея на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а за допълване на настоящия 

регламент чрез определяне на 

условията за прилагане на европейска 

програма за подбор на изследвания 

съгласно определеното в член 4, 

параграф 2, първа алинея, буква г). 

Европейската програма за подбор на 

изследвания може да ограничи обхвата 

на променливата „Вносни цени“ до 

вноса на продукти от страни извън 

еврозоната. Разбивката на страни от 

еврозоната и страни извън нея за 

променливи 122, 312 и 340 не е 

необходимо да се предава от държавите 

членки, които не са приели еврото за 

своя валута.“; 

Обосновка 

Терминът „euro area“ е официалният термин за групата държави, приели еврото за 

своя единна валута. (Корекцията обаче не се отнася до българския текст.) 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 7 – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение Б – буква б – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 4. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а 

относно използването на други 

единици за наблюдение.“; 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез предвиждането на възможност 

за използване на други единици за 

наблюдение.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение В – буква б – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а 

относно използването на други 

единици за наблюдение.“; 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез предвиждането на възможност 

за използване на други единици за 

наблюдение.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка iii 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение В – буква в – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) в буква в), точка 4. последният 

параграф се заличава; 

iii) в буква в), точка 4. третата 

алинея се заличава; 

Обосновка 

Привеждане на текста в съответствие със стандартите за съставяне на правни 
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текстове в законодателството на Съюза. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка v 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение В – буква ж – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Променливите за оборота (№ 

120) и за дефлатора на 

продажбите/обема на продажбите (№ 

330/123) се изпращат в срок един месец 

с нивото на детайлност, определено в 

параграф 3, буква е) от настоящото 

приложение. Държавите членки могат 

да изберат да участват за променливите 

за оборота и дефлатора на 

продажбите/обема на продажбите № 120 

и № 330/123 с принос в съответствие с 

разпределението в европейската 

програма за подбор на изследвания, 

както е определено в член 4, параграф 2, 

първа алинея, буква г). На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а относно условията за предоставяне 

на европейска програма за подбор на 

изследвания.“; 

2. Променливите за оборота (№ 

120) и за дефлатора на 

продажбите/обема на продажбите (№ 

330/123) се изпращат в срок един месец 

с нивото на детайлност, определено в 

параграф 3, буква е) от настоящото 

приложение. Държавите членки могат 

да изберат да участват за променливите 

за оборота и дефлатора на 

продажбите/обема на продажбите № 120 

и № 330/123 с принос в съответствие с 

разпределението в европейската 

програма за подбор на изследвания, 

както е определено в член 4, параграф 2, 

първа алинея, буква г). На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а за допълване на настоящия 

регламент чрез определяне на 
условията за предоставяне на 

европейска програма за подбор на 

изследвания.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 9 – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение Г – буква б – точка 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а 

относно използването на други 

единици за наблюдение.“; 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез предвиждането на възможност 

за използване на други единици за 

наблюдение.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 57 – параграф 4 – точка 9 – подточка iv 

Регламент (ЕО) № 1165/98 

Приложение Г – буква г – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Променливата за оборота (№ 

120) също трябва да се изпраща в 

коригирана форма според броя на 

работните дни. Във всички случаи, в 

които други променливи показват 

ефекти, свързани с работните дни, 

държавите членки могат също да 

предават такива променливи в 

коригирана форма според броя на 

работните дни. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а за изменение на списъка с 

променливите, които трябва да се 

предадат в коригирана форма според 

броя на работните дни.“; 

2. Променливата за оборота (№ 

120) също трябва да се изпраща в 

коригирана форма според броя на 

работните дни. Във всички случаи, в 

които други променливи показват 

ефекти, свързани с работните дни, 

държавите членки могат също да 

предават такива променливи в 

коригирана форма според броя на 

работните дни. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

18а относно изменение на списъка с 

променливите, които трябва да се 

предадат в коригирана форма според 

броя на работните дни.“; 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 58 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 

530/1999, за да се отчетат 

икономическите и техническите 

промени, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за допълване на този 

регламент с определението и разбивката 

на информацията, която се предоставя, 

и с критериите за оценка на качеството. 

От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година*. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи 

едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) 

№ 530/1999, за да се отчетат 

икономическите и техническите 

промени, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за допълване на този 

регламент с определението и разбивката 

на информацията, която се предоставя, 

и с критериите за оценка на качеството 

на статистическите данни. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година*. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи 

едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с предложеното изменение на член 10, параграф 3. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 58 – параграф 3 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 530/1999 

Член 6 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а 

относно определението и разбивката на 

информацията, която се предоставя, по 

силата на параграфи 1 и 2 от настоящия 

член. Тези делегирани актове се 

приемат за всеки референтен период 

най-малко девет месеца преди началото 

на референтния период.“; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез уточняване на определението и 

разбивката на информацията, която се 

предоставя, по силата на параграфи 1 и 

2 от настоящия член. Тези делегирани 

актове се приемат за всеки референтен 

период най-малко девет месеца преди 

началото на референтния период.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 58 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 530/1999 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а 

относно критериите за оценка на 

качеството. Тези делегирани актове се 

приемат за всеки референтен период 

най-малко девет месеца преди началото 

на референтния период.“; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез уточняване на критериите за 

оценка на качеството на 

статистическите данни. Тези 

делегирани актове се приемат за всеки 

референтен период най-малко девет 

месеца преди началото на референтния 

период.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 
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Приложение I – част VІІ – точка 58 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 530/1999 

Член 10a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 3 и член 10, параграф 3, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 3 и член 10, параграф 3, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

за изменение]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане на срока на оправомощаването в съответствие с установената 

практика в законодателството в областта на отговорностите на комисия ECON, 

както и с общия подход на Парламента. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 58 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 530/1999 

Член 10a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегираните актове, приети 

съгласно член 6, параграф 3, и член 10, 

параграф 3 влизат в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 6, параграф 3 и член 10, 

параграф 3, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от три месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 
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парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

парламент и на Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с три месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

Обосновка 

Привеждане на продължителността на срока за контрол в съответствие с 

установената практика в законодателството в областта на отговорностите на 

комисия ECON. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 1 – тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - за допълване на настоящия 

регламент чрез приемането на мерки 

относно предоставянето на данните 

на основание на резултатите от 

предварителните проучвания за 

осъществимост. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на уводната част с предложените промени в член 10, 

параграф 5. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия за 

изпълнение на Регламент (ЕО) 

№ 450/2003 относно съдържанието на 

отчета за качество, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

За да се гарантират еднакви условия за 

изпълнение на Регламент (ЕО) 

№ 450/2003 относно структурата и 

подробните правила за отчета за 

качество, на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 
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да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на уводната част с предложените промени в член 8, 

параграф 2. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 2 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а 

относно изменения за предефинирането 

на техническите спецификации на 

индекса и редакцията на структурата на 

тегловните коефициенти.“; 

4.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а 

относно изменения в приложението за 

предефинирането на техническите 

спецификации на индекса и редакцията 

на структурата на тегловните 

коефициенти.“; 

Обосновка 

Прецизиране на предоставените правомощия. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а 

относно включването на стопанските 

дейности, дефинирани в NACE Rev. 2, 

раздели от O до S в обхвата на 

настоящия регламент, като се вземат 

2.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а 

относно включването на стопанските 

дейности, дефинирани в NACE Rev. 2, 

раздели от O до S в обхвата на 

настоящия регламент, като се вземат 
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предвид предварителните проучвания за 

целесъобразността, определени в член 

10.“; 

предвид предварителните проучвания за 

целесъобразността, предвидени в член 

10.“; 

Обосновка 

Прецизиране на предоставените правомощия. В член 10 се предвижда изготвянето на 

предварителни проучвания за целесъобразността, но те самите не са определени. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Като се вземат предвид дяловете в 

общата заетост и в разходите за труд на 

ниво на Съюза и на национално ниво, на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11а относно 

определянето на стопанските 

дейности, дефинирани в разделите на 

NACE Rev. 2., и разложени на по-ниски 

категории, но не под нивото на 

подразделенията (двуцифрено ниво) 

съгласно NACE Rev. 2., или групировки 

на подразделения, в които данните са 

групират, като се вземат предвид 

икономическите и техническите 

промени. 

Като се вземат предвид дяловете в 

общата заетост и в разходите за труд на 

ниво на Съюза и на национално ниво, на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11а за допълване на 

настоящия регламент относно 

разбивката по стопански дейности, 

дефинирани в разделите на NACE Rev. 

2., и разложени на по-ниски категории, 

но не под нивото на подразделенията 

(двуцифрено ниво) съгласно NACE Rev. 

2., или групировки на подразделения, в 

които данните са групират, като се 

вземат предвид икономическите и 

техническите промени. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а 

относно определянето на тези 

стопански дейности, като се отчитат 

предварителните проучвания за 

осъществимост, определени в член 10. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определянето на тези стопански 

дейности, като се отчитат 

предварителните проучвания за 

осъществимост, предвидени в член 10. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 4 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а 

относно определянето на 

методологията, която ще се използва за 

верижното съставяне на индекса.“; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определянето на методологията, 

която ще се използва за верижното 

съставяне на индекса.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На Комисията се предоставя 1. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а 

относно определянето на отделни 

критерии за качество. Предаваните 

актуални данни и данни за минали 

периоди трябва да отговарят на тези 

критерии за качество. 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определянето на отделни критерии 

за качество. Предаваните актуални 

данни и данни за минали периоди 

трябва да отговарят на тези критерии за 

качество. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки представят на 

Комисията годишни отчети за 

качеството, започвайки от 2003 година. 

Съдържанието на отчетите се 

определя от Комисията чрез акт за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 12, 

параграф 2.“; 

2. Държавите членки представят на 

Комисията годишни отчети за 

качеството, започвайки от 2003 година. 

Структурата и подробните правила 

за отчетите се определят от Комисията 

чрез акт за изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 12, 

параграф 2.“; 

Обосновка 

Не е целесъобразно съдържанието на тези доклади да се определя чрез акт за 

изпълнение. Изглежда, че целесъобразният обхват и предназначението на настоящия 

параграф са да се определят структурата и методиката на доклада, което се 

пояснява чрез предложението за изменение. Това съответства и на последното 

законодателство в областта на статистиката. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 4 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Член 9 се заличава. 

Обосновка 

Член 9 се отнася до срокове на транспониране и дерогации, които междувременно са 

изтекли. Следователно този член е излишен и следва да се заличи. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 10 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията приема чрез акт за 

изпълнение мерки на основание на 

резултатите от предварителните 

проучвания за осъществимост. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 12, параграф 2. Тези 

мерки са съобразени с принципа на 

рентабилност, дефиниран в член 2 на 

Регламент (ЕО) № 223/2009, 

включително за намаляване до минимум 

на тежестта върху респондентите.“; 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а за 

допълване на настоящия регламент 

относно предоставянето на данните, 

посочени в параграф 2 от настоящия 

член, на основание на резултатите 

от предварителните проучвания за 

осъществимост, посочени в 

настоящия член. Тези делегирани 

актове са съобразени с принципа на 

рентабилност, дефиниран в член 2 на 

Регламент (ЕО) № 223/2009, 

включително за намаляване до минимум 

на тежестта върху респондентите.; 

Обосновка 

Не е целесъобразно тези мерки да се приемат чрез актове за изпълнение, тъй като 

оправомощаването излиза извън рамките на създаването на „еднакви условия за 

изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза“, както е посочено в член 291 от 

ДФЕС. Ето защо това оправомощаване следва да бъде под формата на делегиран акт. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 7 
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Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 11a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 2, 

параграф 4, член 3, параграф 2 и член 4, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 2, 

параграф 4, член 3, параграф 2, член 4, 

параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 1 и 

член 10, параграф 5, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия регламент за изменение]. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на позоваванията и срока на оправомощаване. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 11a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 2, параграф 4, член 3, 

параграф 2 и член 4, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 2, параграф 4, член 3, 

параграф 2, член 4, параграфи 1, 2 и 3, 

член 8, параграф 1 и член 10, параграф 

5, може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. Оттеглянето 
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решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на позоваванията. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 4 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 450/2003 

Член 11a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграф 4, член 3, параграф 2 и 

член 4, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграф 4, член 3, параграф 2, 

член 4, параграфи 1, 2 и 3, член 8, 

параграф 1 и член 10, параграф 5, влиза 

в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

три месеца след нотифицирането на 

акта на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. 

Посоченият срок може да се удължи с 

три месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на позоваванията, срока за контрол и неговото 

удължаване. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 63 – параграф 1 – тире 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

- за изменение на този регламент с 

цел адаптиране на дяла на Съюза от 

общата сума; 

- за изменение на този регламент с 

цел коригиране на дяла на Съюза от 

общата сума; 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с предложеното изменение на член 3, параграф 3. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 63 – параграф 3 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7а 

относно времевия график за 

предаването на точки P.1, P.2, D.42, 

D.43, D.44, D.45 и B.4G и всяко 

решение, съгласно което се изисква 
разбивка на транзакциите, изброени в 

приложението по сектори партньори. 

Такива решения се приемат единствено 

след като Комисията е представила на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад за прилагането на настоящия 

регламент, съгласно член 9.“; 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез уточняване на времевия график за 

предаването на точки P.1, P.2, D.42, 

D.43, D.44, D.45 и B.4G и чрез 

установяване на изискване за разбивка 

на транзакциите, изброени в 

приложението по сектори партньори. 

Такива делегирани актове се приемат 

единствено след като Комисията е 

представила на Европейския парламент 

и на Съвета доклад за прилагането на 

настоящия регламент, съгласно член 9.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 63 – параграф 3 – точка 1 – буква б а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 

Член 2 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) параграф 5 се заличава; 

Обосновка 

Параграф 5 се отнася до предаваните данни през 2004 г. и следователно е неактуален; 

той следва да се заличи. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 63 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7а за 

изменение на параграф 1 от настоящия 

регламент по отношение на дяла от 

общата сума на Съюза.“ ; ; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7а за 

изменение на параграф 1 от настоящия 

регламент за коригиране на дяла (1%) 

от общата сума на Съюза.“; 

Обосновка 

Поясняване на (обхвата на) предоставените правомощия. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 63 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7а 

относно приемането на общи 

стандарти за качество. 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определянето на общи стандарти 

за качество. 
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Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 63 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 

Член 7a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 2, 

параграфи 2 и 4, член 3, параграф 3, и 

член 6, параграф 1, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 2, 

параграфи 2 и 4, член 3, параграф 3, и 

член 6, параграф 1, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия регламент за изменение]. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 63 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 1161/2005 

Член 7a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграфи 2 и 4, член 3, 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграфи 2 и 4, член 3, 
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параграф 3 и член 6, параграф 1 влиза в 

сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

параграф 3 и член 6, параграф 1 влиза в 

сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 65 – параграф 2 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1893/2006 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 6а за 

изменение на приложението, за да 

вземе предвид технологичното или 

икономическото развитие или за да го 

хармонизира с дроги икономически и 

социални класификации.“;  

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 6а за 

изменение на приложение І, за да вземе 

предвид технологичното или 

икономическото развитие или за да го 

хармонизира с други икономически и 

социални класификации.“; 

Обосновка 

Уточняване на позоваването (тъй като има повече от едно приложение). 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 65 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1893/2006 

Член 6a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от ... 

[датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 65 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1893/2006 

Член 6a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 6, параграф 2, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 6, параграф 2, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 



 

AD\1134475BG.docx 29/65 PE610.694v01-00 

 BG 

или на Съвета. парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 

716/2007 към икономическото и 

техническото развитие, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на определенията в 

приложения I и II и на нивото на 

детайлност в приложение III, както и за 

допълване на този регламент с мерките 

относно вътрешната и външната 

статистика относно предприятията с 

чуждестранен контрол. 

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 

716/2007 към икономическото и 

техническото развитие, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на определенията в 

приложения I и II и на нивото на 

детайлност в приложение III, както и за 

допълване на този регламент с мерките 

относно вътрешната и външната 

статистика относно предприятията с 

чуждестранен контрол и с общи 

стандарти за качество. 

Обосновка 

По-конкретно описание на предоставените правомощия; вж. също изменението на 

член 6, параграф 3 от настоящия регламент. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 4 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 716/2007 

Член 5 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 9а 

относно необходимите мерки за 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 9а за 

допълване на настоящия регламент 



 

PE610.694v01-00 30/65 AD\1134475BG.docx 

BG 

вътрешната и външната статистика 

относно предприятията с чуждестранен 

контрол, въз основа на заключенията от 

пилотните проучвания. 

чрез определяне на необходимите 

мерки за вътрешната и външната 

статистика относно предприятията с 

чуждестранен контрол, въз основа на 

заключенията от пилотните проучвания. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 4 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 716/2007 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 9а 

относно общи стандарти за качество.“; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 9а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на общите стандарти 

за качество, посочени в параграф 1.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват с оглед на 

тяхното конкретизиране. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 4 – точка 4 – буква а –подточка ii 

Регламент (ЕО) № 716/2007 

Член 9 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) определяне на съдържанието и 

периодичността на докладите за 

качество.“; 

в) определяне на структурата, 

подробните правила и периодичността 

на докладите за качество, посочени в 

член 6, параграф 2.“; 
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Обосновка 

Не е целесъобразно съдържанието на тези доклади да се определя чрез акт за 

изпълнение. Изглежда, че целесъобразният обхват и предназначението на настоящия 

параграф са да се определят структурата и методиката на доклада, което се 

пояснява чрез предложението за изменение. Това съответства и на последното 

законодателство в областта на статистиката. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 716/2007 

Член 9a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 2, 

член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 2, 

параграф 2, член 5, параграф 4 и член 6, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 716/2007 

Член 9a – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 2, член 5, параграф 4 и 

член 6, параграф 3, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 2, параграф 2, член 5, 

параграф 4 и член 6, параграф 3, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, 

посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

Обосновка 

Техническа поправка. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 716/2007 

Член 9a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, член 5, параграф 4 и член 6, 

параграф 3, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграф 2, член 5, параграф 4 и 

член 6, параграф 3, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 
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Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 69 – параграф 3 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1445/2007 

Член 3 – параграф 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а за 

изменение на определенията и за 

изменение на списъка с основните групи 

в приложение II, за да вземе предвид 

икономическите и техническите 

промени, дотолкова, доколкото това не 

предполага несъразмерно увеличение на 

разходите за сметка на държавите 

членки.; 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а за 

изменение на определенията, посочени 

в параграф 1, и за изменение на списъка 

с основните групи в приложение II, за да 

вземе предвид икономическите и 

техническите промени, дотолкова, 

доколкото това не предполага 

несъразмерно увеличение на разходите 

за сметка на държавите членки.; 

Обосновка 

Оправомощаването трябва да е по-прецизно и неговият обхват трябва да е ясно 

определен, както се изисква по член 290 от Договора. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 69 – параграф 3 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1445/2007 

Член 7 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а 

относно общите критерии, на които се 

основава контролът за качество.; 

4.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 10а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на общите критерии, 

на които се основава контролът за 

качество, посочен в параграф 1.; 
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Обосновка 

Оправомощаването трябва да е по-прецизно и неговият обхват трябва да е ясно 

определен, както се изисква по член 290 от Договора. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 69 – параграф 3 – точка 2 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1445/2007 

Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията приема чрез актове за 

изпълнение структурата на докладите за 

качеството, посочени в приложение I, 

точка 5.3. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по член 11, параграф 2.; 

5. Комисията определя чрез актове 

за изпълнение структурата и подробни 

правила за докладите за качеството, 

посочени в параграф 3 и в приложение 

I, точка 5.3. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по член 11, параграф 2.; 

Обосновка 

Рамката на оправомощаването трябва да бъде ясно определена. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 69 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1445/2007 

Член 10a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3 и 

в член 7, параграф 4, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 2, и в член 7, параграф 4, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

за изпълнение]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 
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продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 69 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1445/2007 

Член 10a – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3 и в член 7, параграф 

4, може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. Оттеглянето 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 2 и в член 

7, параграф 4, може да бъде оттеглено 

по всяко време от Европейския 

парламент или от Съвета. С решението 

за оттегляне се прекратява посоченото в 

него делегиране на правомощия. 

Оттеглянето поражда действие в деня 

след публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна дата, посочена в 

решението. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

Обосновка 

Техническа поправка. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 69 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1445/2007 

Член 10a – параграф 6 



 

PE610.694v01-00 36/65 AD\1134475BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегираните актове, приети 

съгласно член 3 и в член 7, параграф 4, 

влизат в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на акта 

на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

6. Делегираните актове, приети 

съгласно член 3, параграф 2 и член 7, 

параграф 4, влизат в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от три месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с три месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 

177/2008 към икономическите и 

техническите промени, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на списъка с характеристики 

на регистъра, тяхното определение и 

правилата им за последователност в 

приложението към този регламент, и за 

допълване на този регламент с общи 

стандарти за качество и правила за 

актуализиране на регистрите, и чрез 

определяне на степента, до която някои 

предприятия и групи от предприятия да 

бъдат включени в регистрите, като се 

определят единици, съответстващи на 

единиците на селскостопанската 

С цел да се адаптира Регламент (ЕО) 

№ 177/2008 към икономическите и 

техническите промени, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на списъка с характеристики 

на регистъра, тяхното определение и 

правилата им за последователност в 

приложението към този регламент, и за 

допълване на този регламент с общи 

стандарти за качество на регистрите 

на предприятията и правила за 

актуализиране на регистрите, и чрез 

определяне на степента, до която някои 

предприятия и групи от предприятия да 

бъдат включени в регистрите, като се 

определят единици, съответстващи на 
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статистика. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи 

едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

единиците на селскостопанската 

статистика. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът 

получават всички документи 

едновременно с експертите от 

държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с предложеното изменение на член 6, параграф 3. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 3 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 177/2008 

Член 3 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 15а за 

определяне на степента, до която 

предприятия с по-малко от едно лице, 

заето на непълно работно време, и 

изцяло резидентните групи от 

предприятия без статистическо значение 

за държавите членки да бъдат включени 

в регистрите, както и определението за 

единици, съответстващи на единиците 

на селскостопанската статистика.; 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 15а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на степента, до която 

предприятия с по-малко от едно лице, 

заето на непълно работно време, и 

изцяло резидентните групи от 

предприятия без статистическо значение 

за държавите членки да бъдат включени 

в регистрите, както и определението за 

единици, съответстващи на единиците 

на селскостопанската статистика.; 
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Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 177/2008 

Член 6 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 15а 

относно общи стандарти за качество. 

 На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 15а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определянето на общи стандарти 

за качество на регистрите на 

предприятията, посочени в параграф 

1. 

Обосновка 

Оправомощаването трябва да е по-прецизно и неговият обхват трябва да е ясно 

определен, както се изисква по член 290 от Договора. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 177/2008 

Член 6 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

приема решения относно 

съдържанието и периодичността на 

докладите за качеството. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 16, 

параграф 2. 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

приема решения относно структурата, 

подробните правила и периодичността 

на докладите за качеството, посочени в 

параграф 2. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 16, 

параграф 2. 
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Обосновка 

Не е целесъобразно съдържанието на тези доклади да се определя чрез акт за 

изпълнение. Изглежда, че целесъобразният обхват и предназначението на този 

параграф са да се определят структурата и методиката на доклада, което се 

пояснява чрез предложението за изменение. Това съответства и на последното 

законодателство в областта на статистиката. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 177/2008 

Член 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 15а 

относно правилата за актуализиране на 

регистрите.; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 15а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на правилата за 

актуализиране на регистрите.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 177/2008 

Член 15a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 6, член 5, параграф 2, член 6, 

параграф 3 и член 8, параграф 3 се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 6, член 5, параграф 2, член 6, 

параграф 3 и член 8, параграф 3, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

за изменение]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 
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петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 177/2008 

Член 15a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 6, член 5, параграф 2, 

член 6, параграф 3 и член 8, параграф 3, 

влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на 

същия акт на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. 

Посоченият срок може да се удължи с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 6, член 5, параграф 2, 

член 6, параграф 3 и член 8, параграф 3, 

влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

три месеца след нотифицирането на 

същия акт на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. 

Посоченият срок може да се удължи с 

три месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 1 
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Регламент (ЕО) № 295/2008 

Член 3 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Използването на гъвкавия модул, 

посочен в параграф 2, буква й), се 

планира в тясно сътрудничество с 

държавите членки. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

11б относно обхвата му, списъка с 

характеристики, референтния период, 

обхванатите дейности и изискванията за 

качество. Делегираните актове се 

приемат най-малко 12 месеца преди 

началото на референтния период. 

Използването на гъвкавия модул, 

посочен в параграф 2, буква й), се 

планира в тясно сътрудничество с 

държавите членки. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

11б за допълване на настоящия 

регламент чрез определянето на 
обхвата на гъвкавия модул, неговия 

списък с характеристики, референтния 

период, обхванатите дейности и 

изискванията за качество. Делегираните 

актове се приемат най-малко 12 месеца 

преди началото на референтния период. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Член 4 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно необходимите мерки въз 

основа на оценката на пилотните 

проучвания.; 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на необходимите 

мерки въз основа на оценката на 

пилотните проучвания.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 
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Изменение  68 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За да се направи възможно 

изготвянето на обобщени показатели на 

Съюза, държавите членки представят 

съставни национални резултати в 

съответствие с нивата на NАСЕ Rev. 2, 

посочени в приложенията към този 

регламент или в делегирани актове. На 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема такива делегирани актове в 

съответствие с член 11б.; 

2. За целите на изготвянето на 

обобщени показатели на Съюза 

държавите членки представят съставни 

национални резултати в съответствие с 

нивата на NАСЕ Rev. 2, посочени в 

приложенията към този регламент или в 

делегирани актове. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

такива делегирани актове в 

съответствие с член 11б за допълване 

на настоящия регламент чрез 

определяне на съответните нива на 

NАСЕ Rev. 2.; 

Обосновка 

Оправомощаването трябва да е по-прецизно и неговият обхват трябва да е ясно 

определен, както се изисква по член 290 от Договора. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 4 – буква а 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Резултатите се предават в подходящ 

технически формат и в срок, който 

започва да тече от края на референтния 

период. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно референтния период за 

модулите, предвиден в член 3, параграф 

2, букви а) – з) и буква й), като този 

период не е по-дълъг от 18 месеца. За 

модула, предвиден в член 3, параграф 2, 

Резултатите се предават в подходящ 

технически формат и в срок, който 

започва да тече от края на референтния 

период. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на референтния период 

за модулите, предвиден в член 3, 

параграф 2, букви а) – з) и буква й), като 

този период не е по-дълъг от 18 месеца. 
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буква и), срокът не е по-дълъг от 30 

месеца или 18 месеца, както е посочено 

в приложение IX, раздел 9. Освен това 

малък брой предварителни прогнозни 

резултати се предават в срок, който 

започва да тече от края на референтния 

период, който се определя в 

съответствие с процедурата за 

модулите, посочени в член 3, параграф 

2, букви а) – ж), и не надвишава 10 

месеца. 

За модула, предвиден в член 3, параграф 

2, буква и), срокът не е по-дълъг от 30 

месеца или 18 месеца, както е посочено 

в приложение IX, раздел 9. Освен това 

малък брой предварителни прогнозни 

резултати се предават в срок, който 

започва да тече от края на референтния 

период. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на този период за 

модулите, посочени в член 3, параграф 

2, букви а) – ж), като този период не 

надвишава 10 месеца. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). Текстът „... 

процедурата“ се отнася за процедурата по регулиране с контрол, поради което 

формулировката е приведена в съответствие, за да се отнася за делегираните 

актове. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 4 – буква б 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Член 8 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно преразглеждането на 

правилата за отбелязване като СЕТО и 

групирането на държавите членки, до 29 

април 2013 г., а след това веднъж на 

всеки пет години.; 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез преразглеждането на правилата за 

отбелязване като СЕТО и групирането 

на държавите членки, до 29 април 

2013 г., а след това веднъж на всеки пет 

години.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 
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Изменение  71 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Член 11б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочени в член 3, 

параграф 4, член 4, параграф 4, член 7, 

параграф 2, член 8, параграфи 2 и 3, 

член 11а, приложение I, раздели 5, 6, 8, 

параграфи 1 и 2, раздел 6 от приложения 

II, III и IV, приложение VI, раздел 7, 

приложение VIII, раздел 3, и раздел 4, 

параграфи 2 и 3, приложение IX, раздел 

8, параграфи 2 и 3 и раздел 10, параграф 

2, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [дата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочени в член 3, 

параграф 4, член 4, параграф 4, член 7, 

параграф 2, член 8, параграфи 2 и 3, 

член 11а, приложение I, раздели 5, 6, 8, 

параграфи 1 и 2, раздел 6 от приложения 

II, III и IV, приложение VI, раздел 7, 

приложение VIII, раздел 3, и раздел 4, 

параграфи 2 и 3, приложение IX, раздел 

8, параграфи 2 и 3 и раздел 10, параграф 

2, се предоставя на Комисията за срок 

от пет години, считано от [дата на 

влизане в сила на настоящия регламент 

за изменение]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Член 11б – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 4, член 4, параграф 4, 

член 7, параграф 2, член 8, параграфи 2 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 4, член 4, параграф 4, 

член 7, параграф 2, член 8, параграфи 2 
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и 3, член 11а, приложение I, раздели 5, 

6, 8, параграфи 1 и 2, раздел 6 от 

приложения II, III и IV, приложение VI, 

раздел 7, приложение VIII, раздел 3, и 

раздел 4, параграфи 2 и 3, приложение 

IX, раздел 8, параграфи 2 и 3 и раздел 

10, параграф 2, влиза в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след 

нотифицирането на същия акт на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета.“ 

и 3, член 11а, приложение I, раздели 5, 

6, 8, параграфи 1 и 2, раздел 6 от 

приложения II, III и IV, приложение VI, 

раздел 7, приложение VIII, раздел 3, и 

раздел 4, параграфи 2 и 3, приложение 

IX, раздел 8, параграфи 2 и 3 и раздел 

10, параграф 2, влиза в сила единствено 

ако нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от три месеца след 

нотифицирането на същия акт на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета.“ 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква а 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение I – раздел 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Първата референтна година, за която се 

изготвя статистическа информация, е 

календарната 2008 година. 

Информацията ще се изготвя според 

разбивката в раздел 9. Въпреки това на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б относно 

първата референтна година, за която се 

изготвя статистическа информация по 

класове дейност, попадащи в обхвата на 

групи 64,2, 64,3 и 64,9 и подразделение 

66 на NACE Rev. 2. 

Първата референтна година, за която се 

изготвя статистическа информация, е 

календарната 2008 година. 

Информацията ще се изготвя според 

разбивката в раздел 9. Въпреки това на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б за допълване 

на настоящия регламент чрез 

определяне на първата референтна 

година, за която се изготвя 

статистическа информация по класове 

дейност, попадащи в обхвата на групи 

64,2, 64,3 и 64,9 и подразделение 66 на 

NACE Rev. 2. 



 

PE610.694v01-00 46/65 AD\1134475BG.docx 

BG 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква а 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение I – раздел 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За всяка от ключовите характеристики 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно ключовите характеристики. 

За всяка от ключовите характеристики 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на ключовите 

характеристики. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква б –подточка i 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение I – раздел 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Резултатите се предават в срок от 

18 месеца след края на календарната 

година на референтния период, освен за 

класове на дейност 64,11 и 64,19 на 

NACE Rev. 2. За класове на дейност 

64,11 и 64,19 на NACE Rev. 2 срокът за 

предаване е 10 месеца. Въпреки това на 

Комисията се предоставя правомощието 

1. Резултатите се предават в срок от 

18 месеца след края на календарната 

година на референтния период, освен за 

класове на дейност 64,11 и 64,19 на 

NACE Rev. 2. За класове на дейност 

64,11 и 64,19 на NACE Rev. 2 срокът за 

предаване е 10 месеца. Въпреки това на 

Комисията се предоставя правомощието 
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да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б относно срока 

за предаване на резултатите за класовете 

дейности, попадащи в обхвата на групи 

64,2, 64,3 и 64,9 и на подразделение 66 

на NACE Rev. 2.; 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б за допълване 

на настоящия регламент чрез 

определяне на срока за предаване на 

резултатите за класовете дейности, 

попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 

и 64,9 и на подразделение 66 на NACE 

Rev. 2.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква б –подточка i 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение І – раздел 8 – параграф 2– алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За тези предварителни резултати или 

прогнози се прави разбивка до 

трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно предаването на 

предварителните резултати или 

прогнози за подразделение 66 на NACE 

Rev. 2.; 

За тези предварителни резултати или 

прогнози се прави разбивка до 

трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на предаването на 

предварителните резултати или 

прогнози за подразделение 66 на NACE 

Rev. 2.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение II – раздел 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За всяка ключова характеристика 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно ключовите характеристики. 

За всяка ключова характеристика 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на тези ключови 
характеристики. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 10 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение III – раздел 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За всяка ключова характеристика 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно ключовите характеристики. 

За всяка ключова характеристика 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на тези ключови 
характеристики. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 
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Изменение  79 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 11 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение IV – раздел 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За всяка ключова характеристика 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно ключовите характеристики. 

За всяка ключова характеристика 

държавите членки ще посочват степента 

на точност при граница на 

доверителност 95%, която Комисията 

ще включва в доклада, предвиден в член 

13, като взема предвид прилагането на 

посочения член във всяка държава 

членка. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на тези ключови 
характеристики. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение VI – раздел 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно срока за предаване на 

резултатите, който няма да надвишава 

10 месеца, считано от края на 

референтната година.; 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на срока за предаване 

на резултатите, който няма да 

надвишава 10 месеца, считано от края 

на референтната година.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 
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Изменение  81 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 13 – буква а 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение  VIII  – раздел 3 – параграф 1– пето изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На базата на това проучване на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б относно 

промяната долната граница.; 

На базата на това проучване на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б за изменение 

на настоящия регламент чрез 
промяната на долната граница на 

референтната съвкупност.; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и техния обхват. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 13 – буква б 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение  VIII  – раздел 4 – параграф 2 и 3 – таблица 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно определянето на разбивката на 

оборота.; 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определянето на разбивката на 

оборота.; 

 (Настоящото изменение се отнася до таблицата „Разбивка на оборота по вид 

продукт“, изречението в колоната „Бележка“.) 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 
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Изменение  83 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 14 – буква а 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение IX – раздел 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно някои резултати, за които се 

прави разбивка също по класове по 

размер до нивото на прецизност, 

посочено в раздел 10, с изключение на 

раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, 

където разбивката се изисква само до 

ниво групи. 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на някои резултати, за 

които се прави разбивка също по 

класове по размер до нивото на 

прецизност, посочено в раздел 10, с 

изключение на раздели Л, М и Н на 

NACE Rev. 2, където разбивката се 

изисква само до ниво групи. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 14 – буква а 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение IX – раздел 8 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б 

относно някои резултати, за които се 

прави разбивка също според правната 

форма до нивото на прецизност, 

посочено в раздел 10, с изключение на 

раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, 

където разбивката се изисква само до 

ниво групи.; 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на някои резултати, за 

които се прави разбивка също според 

правната форма до нивото на 

прецизност, посочено в раздел 10, с 

изключение на раздели Л, М и Н на 

NACE Rev. 2, където разбивката се 

изисква само до ниво групи.; 
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Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 71 – параграф 3 – точка 14 – буква б 

Регламент (ЕО) № 295/2008 

Приложение IX – раздел 10 – параграф 2 – подраздел „Специални обобщени 

показатели“ 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се създаде възможност за 

изготвяне на статистическа информация 

на Съюза относно бизнес демографията 

за сектора на информационните и 

далекосъобщителните технологии, на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б относно 

определен брой специални обобщени 

показатели на NACE Rev. 2., които ще 

се предават. 

За да се създаде възможност за 

изготвяне на статистическа информация 

на Съюза относно бизнес демографията 

за сектора на информационните и 

далекосъобщителните технологии, на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 11б за допълване 

на настоящия регламент чрез 

определяне на определен брой 

специални обобщени показатели на 

NACE Rev. 2., които ще се предават. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 72 – параграф 2 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 451/2008 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 6а за 

изменение на приложението: 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 6а за 

изменение на приложението, за да вземе 

под внимание технологичното или 

икономическо развитие и за да го 

хармонизира с други икономически и 
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социални класификации. 

а) за да вземе под внимание 

технологичното или икономическо 

развитие; 

 

б) за да го хармонизира с други 

икономически и социални 

класификации.; 

 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на формулировката, тъй като изброяването по букви не 

е необходимо. 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 72 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 451/2008 

Член 6a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от ... 

[датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 
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Изменение  88 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 72 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 451/2008 

Член 6a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 6, параграф 2, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 6, параграф 2, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII – точка 79 – параграф 2 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5а 

относно приложимостта в Съюза на 

международните счетоводни стандарти. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определяне на приложимостта в 

Съюза на международните счетоводни 

стандарти (наричани по-долу 

„приетите международни 

счетоводни стандарти“). 
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Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване) и на връзката с 

разпоредбите в другите параграфи на правния акт. 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII – точка 79 – параграф 2 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато в случай на възможни 

непосредствени рискове за 

стабилността на финансовите 

пазари това се налага поради 

наложителни причини за спешност, 

за делегираните актове, приети 

съгласно настоящия член, се прилага 

процедурата, предвидена в член 5б.; 

заличава се 

Обосновка 

Използването на процедурата по спешност не изглежда обосновано. При 

необходимост Парламентът и Съветът могат да декларират, преди актът да е 

влязъл в сила, че няма да представят възражения (вж. предложеното изменение за 

заличаване на член 5б). 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 79 – параграф 2 – точка 1 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) В член 4 параграф 1 се заменя 

със следното: 

„За всяка финансова година, започваща 

на или след 1 януари 2005 г., 

дружествата, спрямо които се прилага 

правото на някоя от държавите членки, 

подготвят своите консолидирани 

финансови отчети в съответствие с 

„За всяка финансова година, започваща 

на или след 1 януари 2005 г., 

дружествата, спрямо които се прилага 

правото на някоя от държавите членки, 

подготвят своите консолидирани 

финансови отчети в съответствие с 
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международните счетоводни стандарти, 

приети съгласно процедурата, уредена 

в член 6, параграф 2, ако към датата на 

техните баланси ценните им книжа са 

допуснати за търговия на регулирания 

пазар на която и да било държава 

членка по смисъла на член 1, параграф 

13 на Директива 93/22/ЕИО на Съвета 

от 10 май 1993 г. относно 

инвестиционните услуги в областта 

на ценните книжа.“ 

международните счетоводни стандарти, 

приети съгласно член 3, параграф 1, ако 

към датата на техните баланси ценните 

им книжа са допуснати за търговия на 

регулиран пазар съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 
точка 21 на Директива 2014/65/ЕС.“ 

Обосновка 

Не е необходимо да се посочва „на която и да било държава членка“, тъй като в 

определението на регулиран пазар в член 44 от ДПФИ са включени само 

притежателите на разрешение в рамките на ЕС. 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 79 – параграф 2 – точка 1 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 5 

 

Текст в сила Изменение 

 (1б) Член 5 се заменя със следното: 

„Член 5 „Член 5 

Възможности по отношение на 

годишните счетоводни отчети и на 

непублично търгуваните дружества 

Възможности по отношение на 

годишните счетоводни отчети и на 

непублично търгуваните дружества 

Държавите членки могат да разрешат 

или изискат: 

Държавите членки могат да разрешат 

или изискат: 

а)  дружествата, посочени в член 4, 

да подготвят годишните си счетоводни 

отчети, 

а)  дружествата, посочени в член 4, 

да подготвят годишните си счетоводни 

отчети, 

б)  дружествата, различни от тези, 

посочени в член 4, да подготвят 

консолидираните си отчети и/или 

годишните си отчети, 

б)  дружествата, различни от тези, 

посочени в член 4, да подготвят 

консолидираните си отчети и/или 

годишните си отчети, 

съобразно с международните 

счетоводни стандарти, приети в 

съответствие с процедурата, уредена в 

член 6, параграф 2.“ 

съобразно с международните 

счетоводни стандарти, приети в 

съответствие с член 3, параграф 1.“ 
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Обосновка 

Привеждане в съответствие на приложимата процедура (член 6 се заличава; 

оправомощаването за приемане на делегирани актове вече е в член 3). 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII – точка 79 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 5a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 1, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII – точка 79 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 5a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 1, влиза в сила 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 1, влиза в сила 
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единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII – точка 79 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 5б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 5б заличава се 

Процедура по спешност  

1. Делегираните актове, приети 

съгласно настоящия член, влизат в 

сила незабавно и се прилагат, докато 

не бъдат представени възражения в 

съответствие с параграф 2. В 

нотификацията относно делегирания 

акт до Европейския парламент и 

Съвета се посочват причините за 

използването на процедурата по 

спешност. 

 

2. Европейският парламент или 

Съветът могат да възразят срещу 

делегиран акт в съответствие с 

процедурата, посочена в член 5а, 

параграф 6. В такъв случай 

Комисията отменя акта незабавно 

след нотифицирането на решението 

на Европейския парламент или на 

Съвета, с което се представят 
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възражения. 

Обосновка 

Използването на процедурата по спешност не изглежда обосновано. При 

необходимост Парламентът и Съветът могат да декларират, преди актът да е 

влязъл в сила, че няма да представят възражения. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Членове 6 и 7 се заличават. (3) Член 6 се заличава. 

Обосновка 

Член 6 се заличава, защото вече не съществува процедура на комитет. 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VІІ – точка 79 – параграф 2 – точка 3 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1606/2002 

Член 7 

 

Текст в сила Изменение 

 (3a) Член 7 се заменя със следното: 

„Член 7 „Член 7 

Отчетност и координация Отчетност и координация 

1.  Комисията следва регулярно да 

влиза във връзка с Комитета относно 

статута на действащите проекти на 

IASB и други свързани с него 

документи и издадени от IASB, за да 

координира позициите и да улесни 

дискусиите, засягащи приемането на 

стандарти, които би могло да произлязат 

в резултат на тези проекти и документи. 

1.  Комисията следва регулярно да 

информира Европейския парламент и 

Съвета относно статута на действащите 

проекти на IASB и други свързани с 

него документи и издадени от IASB, за 

да координира позициите и да улесни 

дискусиите, засягащи приемането на 

стандарти, които би могло да произлязат 

в резултат на тези проекти и документи. 

2.  Комисията следва своевременно 

да се отчита пред Комитета, ако тя 

2.  Комисията следва своевременно 

да се отчита пред Европейския 
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възнамерява да не предложи приемането 

на даден стандарт.“ 

парламент и пред Съвета, ако тя 

възнамерява да не предложи приемането 

на даден стандарт.“ 

Обосновка 

Целесъобразно е да се установи определена форма на отчитане пред Парламента и 

пред Съвета по отношение на изготвянето на проекти на международни счетоводни 

стандарти. Това би било в съответствие с исканията от страна на Парламента 

(доклада „Столожан“) и с текста на член 9, параграф 6а от доклада за финансиране 

на EFRAG, по който е постигнато съгласие. 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII  – точка 80 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се адаптира Директива 

2009/110/ЕО, за да се вземе предвид 

инфлацията или развитието на 

технологиите и пазара, както и за 

гарантиране на сближаване при 

прилагането на изключенията 

съгласно тази директива, на 

Комисията следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

за изменение на тази директива. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, 

заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година. По-специално, с цел 

осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните 

актове, Европейският парламент и 

Съветът получават всички 

документи едновременно с 

Съгласно член 14 от Директива 

2009/110/ЕО Комисията се 

оправомощава да приема мерки, 

които са необходими, за да се 

актуализират разпоредбите на 

директивата „с оглед на инфлацията 

или технологичното и пазарното 

развитие“ в съответствие с 

процедурата по регулиране с контрол. 

Ако бъде адаптирано като 

оправомощаване за приемане на 

делегирани актове без допълнителни 

промени, това оправомощаване няма 

да отговаря на изискванията на член 

290 от ДФЕС във връзка с 

необходимото изрично определяне на 

целите, съдържанието и обхвата на 

делегирането на правомощия. Като се 

има предвид, че до момента 

Комисията не се е възползвала от 

предоставените правомощия, това 

оправомощаване следва да се заличи. 
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експертите от държавите членки, 

като техните експерти получават 

систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните 

актове. 

Обосновка 

Обяснение защо оправомощаването в тази директива се заличава изцяло. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII – точка 80 – параграф 2 – точка 1 

Директива 2009/110/ЕО 

Член 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Член 14 се заменя със следното: (1) Член 14 се заличава. 

Член 14  

Делегирани актове  

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 14а за: 

 

а) за изменение на тази 

директива, за да се вземе предвид 

инфлацията или развитието на 

технологиите и пазара; 

 

б) за изменение на член 1, 

параграфи 4 и 5, за да се гарантира 

сближаване при прилагането на 

изключенията, посочени в тези 

разпоредби.; 

 

Обосновка 

Оправомощаването е прекалено широко, за да бъде подходящо за делегиран акт 

съгласно член 290 от ДФЕС, и досега не е било използвано. Поради това следва да бъде 

заличено. 
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Изменение  100 

Предложение за регламент 

Приложение I – част VIII – точка 80 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2009/110/ЕО 

Член 14a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Вмъква се следният член 14a: заличава се 

„Член 14a  

Упражняване на делегирането  

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 14, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от 

[датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 14, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. 

Оттеглянето поражда действие в 

деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна 

дата, посочена в решението. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка 

държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 
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2016 година*. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията 

нотифицира акта едновременно на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 14, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили 

възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на същия акт на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът 

са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

 

________________  

* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.; “  

Обосновка 

Вече няма разпоредби, оправомощаващи Комисията да приема делегирани актове; 

затова тази процедурна разпоредба следва да се заличи. 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Приложение І – част Х – точка 101 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2008/48/ЕО 

Член 24a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 19, 

параграф 5, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 19, 

параграф 5, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

регламент за изменение]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 
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правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Приложение І – част Х – точка 101 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2008/48/ЕО 

Член 24a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6.  Делегиран акт, приет съгласно 

член 19, параграф 5, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

6.  Делегиран акт, приет съгласно 

член 19, параграф 5, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след нотифицирането на същия 

акт на Европейския парламент и  Съвета 

или ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Посоченият 

срок може да се удължи с три месеца 

по инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие и удължаване на срока за контрол. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в 

областта на правосъдието, предвиждащи използването на 

процедурата по регулиране с контрол 
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