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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по международна търговия прие приложеното по-долу становище към 
доклада на комисията по правни въпроси на 4 декември 2017 г. Комисията по правни 
въпроси обаче не приключи работата си по това приложение в рамките на предишния 
законодателен мандат на Европейския парламент. На 21 октомври 2019 г. Парламентът 
взе решение в съответствие с член 240 от Правилника за дейността да възобнови работа 
по настоящото предложение. Ето защо комисията по международна търговия внася 
отново приложеното по-долу становище до комисията по правни въпроси. 
Използваните в настоящата обосновка статистически данни, свързани с процедурата на 
комитология, са актуализирани от докладчика по становище, така че да включват 
последната налична информация за 2018 г.

В настоящото предложение Комисията представя четири изменения на Регламент (ЕС) 
№ 182/20111 („Регламента относно комитологията“), които се отнасят до ситуации по 
време на процедурата на комитология, при които апелативният комитет не е в 
състояние да даде становище относно предлагания от Комисията проект на акт за 
изпълнение. По-специално, в него се предлага:

• гласовете „въздържал се“ на членовете на комитета да отпадат при 
изчисляването на квалифицираното мнозинство в апелативния комитет; 
решенията на апелативния комитет да се считат за валидни само ако обикновено 
мнозинство от държавите членки са участващи членове;

• на апелативния комитет да се позволи да проведе допълнително заседание на 
равнище министри;

• да се предвиди възможност Комисията да отнесе въпроса до Съвета с искане на 
неговите виждания по даден въпрос и за последиците в по-широк план, когато 
не бъде изказано становище в апелативния комитет;

• регистърът на гласовете на държавите членки в рамките на апелативния комитет 
да бъде публично достояние. Тази мярка е насочена към повишаване на 
прозрачността на процедурите на комитология.

Тези предложени изменения се отнасят единствено до процедурите на равнището на 
апелативния комитет, когато не е изказано становище. На практика предложението 
разглежда случаи, които представляват само около 2% от всички проекти на актове за 
изпълнение, изпратени до комитетите.

Що се отнася до общата търговска политика, която е от компетентността на комисията 
по международна търговия (INTA), съществуват 14 комитета по комитология (през 
2018 г.2), като по-голямата част от приетите актове за изпълнение засягат областта на 
инструментите за търговска защита (наричани по-нататък „ИТЗ“), т.е. антидъмпингови 
и изравнителни мерки (например: през 2018 г. от общо 52 акта за изпълнение, приети в 
областта на общата търговска политика, 44 засягаха ИТЗ). Регламентът относно 
комитологията започна да се прилага към мерките за търговска защита едва от 

1Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията, ОВ L 
55, 28.2.2011 г., стр. 13–18. 
2Доклад на Комисията за работата на комитетите през 2018 г., COM(2019)638 final, от 16.12.2019 г.
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февруари 2014 г., след приемането на Регламент (ЕС) № 37/20141. Оттогава 
процедурата на апелативния комитет за мерките във връзка с ИТЗ е била задействана 
два пъти, през 2017 г. във връзка със случая на „слънчевите панели“2 и с „някои 
продукти от желязо“3. 

Комисията по международна търговия отговаря и за изпълнението на актове, приети в 
други области, като например във връзка с макрофинансовата помощ за трети страни 
или външните аспекти на митническата дейност.

Докладчикът приветства предложението на Комисията като цяло. Примери от текущата 
практика показват, че следва да бъдат въведени по-точни механизми с цел да се 
увеличи сигурността и прозрачността по отношение на позициите, които държавите 
членки заемат в рамките на процедурата по комитология. Следва обаче да се гарантира, 
че процедурите по комитология на равнище апелативен комитет, нито на равнище 
сезиране на Съвета, не оказват отрицателно въздействие върху приемането на 
необходимите мерки за търговска защита, които често са обект на строги времеви 
ограничения.

Като цяло, докладчикът би искал да подчертае, че процедурите в рамките на 
Европейския съюз („ЕС“) трябва да бъдат оптимизирани и изпълнявани по ефикасен от 
гледна точка на времето начин. Много е важно ЕС да изпълнява обещанията, целите и 
задължения си във време на нарастваща глобална икономическа конкуренция, така че 
да продължи да бъде конкурентоспособен и да определя стандартите по отношение на 
своите високи икономически, социални и екологични цели.

Поради това докладчикът предлага по отношение на заседанията на апелативния 
комитет (на министерско равнище, както и първоначалното заседание) и на отнасянето 
на въпроса до Съвета, да се уточни, че в случаите, когато съответните основни актове 
предвиждат фиксиран график за процедурите, които трябва да бъдат приключени, 
следва винаги да бъде възможно за Комисията да съкрати сроковете.

Предлага се също да се определи конкретен срок, в рамките на който Европейският 
парламент и Съветът могат да упражнят правото си на контрол. Такъв срок 
съществуваше преди приемането на настоящия регламент за комитологията и 
докладчикът изразява съжаление, че той не е бил включен в настоящия регламент за 
комитологията. Следователно това изменение на действащия регламент относно 

1Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2014 г. за изменение на 
някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на 
определени мерки (ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1–51).
2Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367 на Комисията от 1 март 2017 г. за налагане на окончателно 
антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови 
компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република след преглед с 
оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на 
Европейския парламент и на Съвета и за прекратяване на разследването в рамките на частичния 
междинен преглед съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036 (ОВ L 56, 3.3.2017 г., 
стр. 131—207).
3 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1795 на Комисията от 5 октомври 2017 година за налагане на 
окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, 
от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Бразилия, Иран, Русия и Украйна и 
за приключване на разследването по отношение на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от 
желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Сърбия, ОВ L 258 6.10.2017 
г., стр. 24.
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процедурата на комитология следва да се разглежда като добра възможност да се 
установи срок, който ще осигури по-голяма сигурност за Европейският парламент да 
упражнява правото си на контрол. Следва да бъдат определени подходящи изключения 
за спешни случаи, тъй като той няма за цел по никакъв начин да възпрепятства 
ефективността на режима на комитология. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по правни въпроси 
да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Когато в законодателни 
актове на Съюза се предвижда 
Комисията да проведе разследване въз 
основа на жалба, подадена от 
физическо или юридическо лице, като 
например в случай на антидъмпингови 
и изравнителни процедури, от 
Комисията се изисква да взема 
решения в рамките на конкретни 
срокове и с оглед на направените по 
време на разследването констатации.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се увеличи значението 
на апелативния комитет, ролята му 
трябва да се засили, като се предвиди 
възможност за провеждане на 
допълнително заседание на апелативния 
комитет, когато не е дадено становище. 
Освен това, за да се гарантира 
политическа дискусия, необходимото 
равнище на представителство при 

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

провеждането на допълнителното 
заседание на апелативния комитет 
следва да е министерското равнище. За 
да се даде възможност за 
организирането на такова допълнително 
заседание срокът, в който апелативният 
комитет трябва да излезе със становище, 
следва да бъде удължен, освен когато 
трябва да бъдат спазени сроковете, 
предвидени в съответните основни 
актове, например в случай на 
антидъмпингови и изравнителни 
мерки. За да се гарантира, че 
процедурите на равнище апелативен 
комитет не водят до забавяне, на 
Комисията следва също така да бъде 
позволено, в надлежно обосновани 
случаи, да съкрати сроковете, в които 
апелативният комитет трябва да 
излезе със становище.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Комисията следва да има 
възможност в специфични случаи да 
поиска от Съвета да изрази своите 
виждания и ориентация за 
последствията в по-широк план от 
липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Комисията 
следва да вземе предвид позицията, 
изразена от Съвета в рамките на 3 
месеца след сезирането. В надлежно 
обосновани случаи Комисията може да 
посочи по-кратък срок при сезиране. 
Когато Комисията е обвързана от 
сроковете, предвидени в съответните 
основни актове, следва да се прилагат 
по-кратки крайни срокове, както в 
случаите на антидъмпингови и 
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изравнителни мерки.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 182/2011
Член 3 –параграф 7 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) В член 3, параграф 7 се добавят 
следните алинеи: 

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

„Когато апелативният комитет не даде 
становище, съгласно член 6, параграф 3, 
втора алинея председателят може да 
вземе решение апелативният комитет да 
проведе още едно заседание на равнище 
министри. В тези случаи апелативният 
комитет дава становището си в срок от 3 
месеца от първоначалната дата на 
сезирането, съгласно предвиденото в 
трета алинея от настоящия 
параграф. Когато е приложимо, 
Комисията определя по-кратък срок с 
цел спазване на сроковете, предвидени 
в съответните основни актове.
Комисията може в надлежно 
обосновани случаи да реши да 
определи по-кратък срок, отколкото 
на сроковете, посочени в настоящия 
параграф. “

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

относно последиците в по-широк план 
от липсата на становище на комитета, 
включително институционалните, 
правните, политическите и 
международните последици. Комисията 
взема предвид позицията, изразена от 
Съвета в рамките на 3 месеца след 
сезирането. В надлежно обосновани 
случаи Комисията може да посочи по-
кратък срок при сезиране. Когато е 
приложимо, Комисията определя по-
кратък срок с цел спазване на 
сроковете, предвидени в съответните 
основни актове.“

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 11 се добавя следният 
параграф:
„Европейският парламент и Съветът 
разполагат с един месец, за да 
предоставят указанието, посочено в 
първия параграф, считано от датата 
на получаване на окончателния 
проект на акт за изпълнение, на 
езиковите версии, представени на 
съответния комитет. Срокът от 
един месец не се прилага при спешни 
случаи или в случай на актове за 
изпълнение, свързани с ежедневни 
административни въпроси и/или 
мерки с ограничен срок на валидност.“

Обосновка

Правото на контрол от страна на Европейския парламент не може да бъде 
осъществено ефективно, ако срокът за упражняването му не е известен. Срокът от 
един месец за упражняване на правото на контрол в рамките на предишната 
процедура по комитология по силата на Решение № 1999/468/ЕО на Съвета беше 
установен в Междуинституционалното споразумение от 2008 г. между Европейския 
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парламент и Комисията относно процедурите по комитология. Този период следва да 
бъде определен в настоящия Регламент № 182/2011.
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