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КРАТКА ОБОСНОВКА

Член 291 от Договора от Лисабон постановява, че законодателни актове предоставят 
изпълнителни правомощия на Комисията, когато са необходими еднакви условия за 
изпълнение. Как държавите членки контролират упражняването на тези изпълнителни 
правомощия и приемането на съответните актове за изпълнение е изложено в 
Регламент 182/2011, чието преразглеждане бива предложено с настоящия текст. 

В много случаи съществуващата процедура функционира добре. Въпреки това 
съществуват случаи, по-специално в рамките на „процедура по разглеждане“, които са 
по-проблематични и повдигат въпроси във връзка с отговорността и ангажираността по 
отношение на решенията на държавите членки, особено в политически чувствителни 
области, като например тези в областта на здравето и безопасността на хората, 
животните и растенията.

Съгласно „процедурата по разглеждане“ за приемането на акта е необходимо 
квалифицирано мнозинство в полза на акта за изпълнение, предложен от Комисията. В 
случай, че това мнозинство не бъде постигнато, Комисията може да обжалва пред 
апелативен комитет. А в случай, че не бъде установено мнозинство в апелативния 
комитет, нито „за“, нито „против“ акта за изпълнение („липса на становище“), 
Комисията може самостоятелно да вземе решение да приеме или да отхвърли акта. 

За да реши този проблем, Комисията предлага в преразглеждането си:
 гласовете на представителите на отделните държави членки в апелативният комитет 

да се оповестяват публично
 да се въвеждат допълнителни нива на обжалване на министерско равнище и 

евентуално въпросът отново да отнесе към Съвета за ориентация
 да се не броят гласовете „въздържал се“ и да се въведе нов кворум за участие в 

гласуването (обикновено мнозинство от държавите членки).

Докладчикът по становище напълно подкрепя предложението да се подобри 
прозрачността и предлага допълнителни подобни мерки за цялата процедурата, 
включително изискването държавите членки да предоставят обосновка за приемане или 
отхвърляне на акт за изпълнение. От друга страна, докладчикът по становище счита, че 
предложените допълнителни нива на обжалване вероятно няма да бъдат от полза, тъй 
като опитът показва, че резултатите от гласуването в апелативните комитети рядко са 
различни от резултатите в постоянните комисии. Докладчикът по становище също така 
е твърдо против предложената промяна на практиките по отношение на кворума и 
преброяването на гласовете, тъй като тя е неприемлива от демократична гледна точка.

За разрешаване на проблема, който води до ситуации на „липса на становище“, 
предложението е да се разграничат случаите, в зависимост от областта и естеството на 
решението. За продукти и вещества в областта на здравеопазването, животните и 
растенията, Комисията би била длъжна да забрани вещество, ако не е налице 
квалифицирано мнозинство в полза на предоставянето на разрешение. Тази процедура 
би премахнала избора на Комисията за всеки отделен случай и би осигурила повече 
правна сигурност, тъй като задължението за недопускане на разрешение за веществото 
в случай на липса на мнозинство ще е залегнало в настоящия регламент.
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Освен това в случаи, засягащи един и същи основен акт, редовно са налице ситуации, в 
които държавите членки не представят становище. В тези случаи следва да се предвиди 
Комисията да разгледа възможността за преразглеждане на основния акт по 
конкретната точка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Европейският парламент 
създаде специална комисия, която да 
разгледа процедурата на Съюза за 
разрешаване на пестициди в Съюза, за 
да се идентифицират евентуални 
конфликти на интереси в 
процедурата за одобрение и да се 
разгледа ролята на агенциите на 
Съюза и дали те разполагат с 
необходимото равнище на човешки и 
финансови ресурси, за да изпълняват 
задълженията си. Окончателният 
доклад за нейните фактически 
констатации и препоръки, който ще 
бъде одобрен на пленарно заседание на 
Парламента, следва да бъде взет 
предвид, за да се подобри системата, 
установена с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Обосновка

Специалната комисия, създадена от Европейския парламент, ще се занимава с някои 
много специфични процедури на настоящото предложение. Резултатите от нейната 
работа биха могли да променят нашия подход и следва да бъдат взети под внимание 
от самото начало.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

против текста и следователно не е 
дадено никакво становище. В повечето 
случаи до такива ситуации се стигаше 
във връзка с генетично модифицираните 
организми и генетично модифицираните 
храни и фуражи и продуктите за 
растителна защита, при които случаи 
становищата и вземането на 
решение от страна на държавите 
членки са от първостепенна 
важност.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Опитът показва, че в по-голямата 
част от случаите апелативният комитет 
повтаря резултата на комитета за 
разглеждане, и в крайна сметка не се 
приема становище. Следователно 
апелативният комитет досега не е 
допринасял за осигуряването на яснота 
относно позициите на държавите 
членки, и тези ситуации на 
двусмисленост на свой ред забавят 
процеса на вземане на решения в 
Съюза по много важни въпроси.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Дори и Комисията понастоящем 
да е оправомощена да взема решения в 
такива случаи, поради изключителната 
чувствителност на разглежданите 
въпроси държавите членки следва да 
поемат по-голяма отговорност в 
процеса на вземане на решение. Поради 
това е от изключително значение 
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членки не са в състояние да постигнат 
квалифицирано мнозинство, поради, 
наред с другото, значителен брой 
гласове „въздържал се“ или 
отсъствия в момента на гласуване.

държавите членки да бъдат 
стимулирани да вземат ясно решение 
„за“ или „против“, както и да 
участват активно по време на 
гласуването поне чрез присъствие. 
Когато проектът на акт за 
изпълнение засяга защитата на 
здравето или безопасността на 
хората, животните или растенията, 
следва да се отдава по-голямо 
значение на принципа на 
предпазливост. Когато, в такива 
случаи, държавите членки не са в 
състояние да постигнат квалифицирано 
мнозинство в полза на предложенията 
да се даде разрешение за даден 
продукт или вещество, следва да се 
счита, че разрешението е отказано.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 8

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, 

заличава се
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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.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Прозрачността следва да бъде 
засилена в хода на процедурата по 
консултиране, процедурата по 
разглеждане и процедурата на 
апелативния комитет. По-специално, 
гласовете на отделните 
представители на държавите членки, 
включително на техните намерения 
за гласуване, когато не се провежда 
официално гласуване, следва да се 
оповестяват публично. Такива 
изисквания следва да се прилагат към 
гласуването в апелативния комитет, 
комитета по разглеждане и по време 
на процедурата по консултиране. 
Следва да бъде оповестявана публично 
по-подробна информация за състава 
на експертните комитети .

Изменение 10

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 заличава се
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следната шеста алинея:
„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.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕС) №182/2011
Член 6 – параграф 3а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) вмъква се следният 
параграф 3 a:

заличава се

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

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение14

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

Текст в сила Изменение

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

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

„ 1. Комисията води публичен 
регистър за дейността на комитетите, 
който е достъпен по интернет: Този 
публичен регистър съдържа:“;

Изменение 15

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

Текст в сила Изменение

(-aa) в параграф 1 буква в) се заменя 
със следното:

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

„ в) протоколите от заседанията в 
резюме заедно със списъци на 
присъствалите лица и органите и 
организациите, към които принадлежат 
тези лица;“

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

както в комитетите, така и в 
рамките на апелативния комитет, 
придружени от обосновка, 
включително при случаите на 
въздържание;

Изменение17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) параграф 3 се заличава;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква a б (нова)
Регламент (ЕС) №182/2011
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аб) параграф 4 се заличава;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕС) №182/2011
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 5 се заменя със следното: заличава се
„5. Данните на всички документи, 
изброени в параграф 1, букви а)—г), е) 
и ж), както и информацията, 
посочена в букви д) и з) от същия 
параграф, са публично достъпни в 
регистъра.“
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Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) в член 11 се добавя следният 
параграф:
„В допълнение в случаите, когато 
Европейският парламент или 
Съветът счита, че предоставянето 
на изпълнителни правомощия на 
Комисията в основния акт се нуждае 
от преглед, Европейският парламент 
или Съветът може, по всяко време, да 
поиска от Комисията да внесе 
предложение за изменение на този 
основен акт.“.

Обосновка

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