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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Договорът от Лисабон значително измени структурата във връзка с правомощията, 

които законодателят може да предоставя на Комисията. В него се прави ясно 

разграничение между актове от квазизаконодателно естество, от една страна, и актове, 

с които се прилагат разпоредбите на основния акт, от друга страна. Освен това 

Договорът от Лисабон осигурява напълно различна правна рамка за всеки тип акт. 

Двете въпросни разпоредби са членове 290 и 291 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), въведен с Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 

декември 2009 г.
1
 Те доведоха до съществени изменения в процедурите, известни до 

този момент като „процедури по комитология“.  

От гледна точка на формулировката определението за делегираните актове в член 290, 

параграф 1 е много близко до това за актовете, за които съгласно Решение 1999/468/ЕО
2
, 

изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета („Решение за комитологията“), се прилага 

процедурата по регулиране с контрол (ПРК), установена в член 5а от това решение. И в 

двата случая въпросните актове са от общ характер и имат за цел да изменят или 

допълнят определени несъществени елементи от законодателния акт. 

По тази причина при преразглеждането на Решението за комитологията с Регламент 

(ЕС) № 182/2011
3
 („Регламент за комитологията“), който беше приет въз основа на член 

291, параграф 3 от ДФЕС относно изпълнителните правомощия, не бе преразгледан 

член 5а от Решението за комитологията. Член 5а, с който се създава ПРК, трябваше да 

бъде временно запазен за целите на съществуващите основни актове, които се 

позовават на този член.  

Вследствие на това ПРК все още се посочва в 168-те действащи основни акта, 

обхванати от настоящото предложение, и продължава да се прилага (в съответствие с 

член 5а от Решението за комитологията) към тези актове, докато те не бъдат официално 

изменени и адаптирани към Договора от Лисабон.  

При приемането на Регламент 182/2011 Комисията пое ангажимент да преразгледа 

разпоредбите, свързани с тази процедура, за да ги адаптира своевременно съгласно 

критериите, посочени в Договора относно функционирането на Европейския съюз
4
. 

Съгласно този ангажимент Комисията направи през 2013 г. три законодателни предложения 

за хоризонтално привеждане в съответствие (регламенти „омнибус“ I, II и III)
5

 .  

Европейският парламент прие законодателни резолюции по тези предложения на 25 

февруари 2014 г.
6
 — той предложи редица изменения в регламентите „омнибус“ I и III, 

но като цяло изрази съгласие с предложенията на Комисията. За разлика от него 

Съветът не подкрепи предложенията на Комисията, най-вече тъй като подходът да се 

въведе автоматично привеждане в съответствие от ПРК към делегирани актове беше 

                                                 
1 ОВ C 306, 17.12.2007 г. 
2 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 
3 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
4 OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 19.   
5 COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final и COM(2013) 751 final. 
6 A7-0010/2014, P7_TA-PROV(2014)0114, A7-0011/2014, P7_TA-PROV(2014)0112. 
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отхвърлен поради липсата на по-силни гаранции, че при изготвянето на делегираните 

актове ще се извършват системни консултации с експерти от държавите членки. 

Поради застоя в междуинституционалните преговори по тези досиета Комисията — 

съгласно обявеното в работната ѝ програма за 2015 г.
7
 — ги оттегли

8
.  

Въпросът за привеждането в съответствие беше отново повдигнат по време на 

обсъжданията във връзка с преразглеждането на Междуинституционалното 

споразумение за по-добро законотворчество
9
. Всички институции признаха нуждата от 

привеждане в съответствие и Комисията пое ангажимент да представи до края на 

2016 г. ново предложение за привеждане в съответствие на законодателните актове, 

които все още съдържат позовавания на процедурата по регулиране с контрол. 

Настоящото предложение изпълнява този ангажимент.  

Същевременно Междуинституционалното споразумение и Общото споразумение 

относно делегираните актове, приложено към него, подобриха рамката за делегираните 

актове и по този начин  беше решен основният проблем, който често възпрепятстваше 

приемането на делегирани актове от страна на Съвета, а именно консултирането на 

експерти от държавите членки. Понастоящем Междуинституционалното споразумение 

съдържа ясен ангажимент за провеждането на системни консултации с експерти от 

държавите членки при изготвянето на делегирани актове, включително относно 

проекта на текста, като по този начин се изпълнява ключово условие за успешното 

приключване на втория опит за привеждане на старите разпоредби за ПРК в 

съответствие с Договора от Лисабон. Този ангажимент се съдържа по недвусмислен 

начин в новите стандартни клаузи, които ще се използват при изготвянето на 

текстовете относно правомощията за Комисията. Освен това в 

Междуинституционалното споразумение ясно се признава важната роля на ранното 

сътрудничество и ранната обмяна на мнения с Европейския парламент във връзка с 

делегираните актове. В него се потвърждава, че Европейският парламент трябва да 

получава всички документи едновременно с експертите от държавите членки, 

включително проектите на делегирани актове, и се предвижда систематичен и улеснен 

достъп на експертите на Европейския парламент до заседанията на експертните групи 

на Комисията, изготвящи делегираните актове.  И накрая, в Междуинституционалното 

споразумение се посочва, че Комисията може да бъде канена на заседания в 

Европейския парламент (или Съвета) с цел допълнителен обмен на мнения във връзка с 

изготвянето на делегирани актове.   

2.  МЕТОД НА ПРИВЕЖДАНЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ И ОСНОВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  

Изходната точка за определянето на обхвата на настоящото предложение са правните 

актове, съдържащи се в трите законодателни предложения за привеждане в 

съответствие, които Комисията прие през 2013 г. Актовете, за които междувременно са 

били направени отделни законодателни предложения, не са включени в настоящото 

предложение
10

. Има един случай на акт, който не е бил включен в предложението от 

2013 г., но който трябва да бъде приведен в съответствие и поради това е добавен към 

настоящото предложение.  

                                                 
7 COM(2014) 910 final. 
8 (2015/C 80/08), ОВ C 80, 7.2.2015 г., стр. 17. 
9 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
10 Тези актове са изброени за информация в точка 3. 
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Настоящото предложение не се отнася за осем законодателни акта в областта на 

пестицидите и храните
11

. Заради настоящата структура на тези основни актове 

правилният подход би бил те да се приведат в съответствие с разпоредбите за 

делегираните актове съгласно предложеното от Комисията през 2013 г. На този етап 

обаче Комисията не е включила тези актове в настоящото предложение, тъй като 

обмисля дали няма по-подходящ начин за тяхното структуриране във връзка с 

индивидуалните разрешения/определянето на стойности/изготвянето на списъци на 

определени вещества въз основа на конкретни критерии, посочени в акта, като взема 

под внимание усъвършенствания подход, приет наскоро от съзаконодателите във 

връзка със законодателството за новите храни
12

, и текущия преглед по REFIT на 

основните актове относно пестицидите, както и предстоящата работа по анализиране на 

демократичната легитимност на действащите процедури за приемане на някои 

вторични актове (както е посочено в работната програма на Комисията за 2017 г.).  

В предложенията за привеждане в съответствие от 2013 г. избраният законодателен 

подход се изразяваше не в изменение на въпросните основни актове поотделно, а в 

общо посочване, че позоваванията на ПРК, съдържащи се в основните актове, трябва да 

се четат като позовавания на член 290 или 291. При този подход всеки отделен основен 

акт щеше да трябва винаги да се чете заедно със съответния регламент „омнибус“, ако 

този регламент беше приет.  

Заради затрудненията с този подход, особено тези на Съвета, избраният в настоящото 

предложение подход е различен. Понастоящем се предлага да се измени всеки от 

засегнатите основни актове. Това наподобява подхода, който беше възприет при 

въвеждането по сходен начин на разпоредбите относно ПРК през 2007 г.
13

 Във всеки 

основен акт се въвеждат по няколко изменения. Разпоредбата относно 

                                                 
11 Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за 

установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и 

ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 1332/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за 

изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, 

Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354, 

31.12.2008 г., стр. 7); Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16); Регламент (ЕО) 

№ 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 

ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или 

върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 

2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34); Регламент 

(ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно 

материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 

80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4); Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета 

от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в 

храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и 

на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни 

вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и 

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1) и Регламент 

(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно 

пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 

91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1). 
12 Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно 

новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2001 на Европейския парламент и на 

Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на 

Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1). 
13 Регламент (ЕО) № 1137/2008, ОВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1. 
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оправомощаването, т.е. текстът, съдържащ правомощието по същество за ПРК, е 

преработена и следва модела, договорен в стандартните клаузи за членовете, с които се 

делегират правомощия. Стандартният член относно упражняването на делегирането, 

т.е. членът относно процедурата, е включен във всеки основен акт, а позоваванията на 

ПРК са заличени. За всеки акт е изрично посочено дали правомощието позволява 

изменение на основния акт. Новите стандартни клаузи, предвиждащи провеждането на 

консултации с експерти от държавите членки при изготвянето на делегирани актове, са 

включени във всеки основен акт. Не са предвидени правомощия за изменението на 

други актове.  

Що се отнася до избора между правомощия за делегирани актове и правомощия за 

актове за изпълнение, предложенията за привеждане в съответствие от 2013 г.  

тръгнаха от идеята, че мерките, които попадат в обхвата на процедурата по регулиране 

с контрол, съответстват на тези, които могат да бъдат предмет на делегиране на 

правомощия по член 290 от ДФЕС. Само за няколко случая по регламента „омнибус“ 

III въз основа на отделна оценка, извършена по онова време, беше предложено 

привеждане в съответствие с член 291 вместо с член 290.  

Цялостната идея, стояща в основата на новото предложение, е, че оценката, която беше 

направена в рамките на предложенията „омнибус“ от 2013 г., продължава да бъде 

валидна. Нито преговорите по тези предложения, нито свързаната с темата съдебна 

практика
14

, нито прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество не доведоха до набелязването на нови критерии, които биха 

наложили цялостна преоценка.  

Когато привеждането в съответствие, се отнася до актовете за изпълнение, е добавена 

уводна бележка. Към случаите, за които бе предложено такова привеждане в 

съответствие през 2013 г., в настоящото предложение са добавени само още няколко 

случая. Става въпрос за правомощия за определяне на формати в областта на 

статистиката.  

Таблица 1: Списък на актовете, за които за определени правомощия се предлага 

привеждане в съответствие с разпоредбите на актовете за изпълнение  

Номер 

в 

прилож

ението 

Заглавие на акта 

2 Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 

усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, 

необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на 

парникови газове до 2020 г.* 

6 Решение № 626/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2008 г. относно 

подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови 

услуги (Решение за МСУ)* 

53 Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 

относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по 

                                                 
14 Дело C-88/14, Комисия/Европейски парламент и Съвет, дело C-286/14, Европейски 

парламент/Комисия и дело C-472/12, Комисия/Европейски парламент и Съвет. 
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околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 

2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията* 

58 Регламент (ЕО) № 530/1999 на Съвета от 9 март 1999 г. относно структурна статистика за 

заплатите и разходите за труд 

59 Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. 

относно статистиката на отпадъците* 

60 Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. 

относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по 

въздуха 

61 Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. 

относно индекса на разходите за труд* 

64 Регламент (ЕО) № 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. 

относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията* 

67 Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. 

относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с 

чуждестранен контрол* 

69 Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. 

за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно 

паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение* 

70 Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. 

за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за 

отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета* 

73 Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. 

относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението 

през целия живот 

74 Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. 

относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността* 

89 Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно 

машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО* 

99 Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 

относно козметичните продукти* 

104 Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 г. относно установяване на 

хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма 

от 24 метра* 

114 Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. 

относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения* 

143 Директива 2002/46/ЕО от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите 

членки по отношение на добавките към храни* 

144 Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. за 

определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, 

преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и кръвни съставки и за 

изменение на Директива 2001/83/ЕО* 
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147 Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. 

относно генетично модифицираните храни и фуражи* 

151 Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. 

относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които 

присъстват в хранителната верига 

154 Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 

установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, 

контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки 

тъкани и клетки* 

158 Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. 

относно хранителни и здравни претенции за храните* 

159 Регламент (ЕО) № 1925/2006 от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, 

минерали и някои други вещества в храните* 

165 Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно 

установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на 

остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински 

произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 

2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвет* 

166 Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 

относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 

1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на 

Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 

93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на 

Комисията* 

167 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. 

за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни 

продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)* 

*  За тези актове привеждането на някои разпоредби в съответствие с разпоредбите, отнасящи се до 

актовете за изпълнение, беше предложено още през 2013 г.   

Предлага се заличаването на разпоредби, с които се предоставят правомощия, в случаи, 

в които тези правомощия вече не са актуални — от гледна точка на времето (например 

когато са предвиждали преходна мярка, а основният акт вече се прилага изцяло от 

няколко години) или когато опитът е показал, че вече не са необходими.  

Таблица 2: Списък на актовете, за които е предвидено заличаване на разпоредби, с 

които се предоставят определени правомощия 

Номер 

в 

приложе

нието  

Заглавие на акта  

2 Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 

усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, 

необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на 
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парникови газове до 2020 г. 

7 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ*  

36 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, 

предназначени за консумация от човека 

54 Регламент (EО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. 

относно екомаркировката на ЕС* 

57 Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика 

66 Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 25 април 2007 г. 

относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (Esspros) 

92 Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно 

общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол 

133 Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. 

за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за 

упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на 

Съвета 

168 Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно 

безкнижна среда в митниците и търговията 

*  За тези актове заличаването на определени разпоредби беше предложено още през 2013 г.  

Що се отнася до продължителността на правомощието, Комисията предлага 

правомощия с неопределен срок. По време на преговорите относно предложенията от 

2013 г. и Съветът, и Европейският парламент подкрепиха фиксиран петгодишен срок, 

който ще бъде автоматично подновяван в резултат на доклад, който Комисията трябва 

да представи преди изтичането на делегирането. В новото предложение Комисията 

запазва позицията си, че предоставянето на правомощие за неопределен срок е 

обосновано поради факта, че във всички случаи законодателят може да оттегли 

правомощието по всяко време. Освен това, съгласно изискването за докладване преди 

автоматичното подновяване, пет години след приемането на настоящото предложение 

Комисията ще трябва да публикува доклади за 174 различни акта, което ще създаде 

значителна административна тежест. И накрая, Междуинституционалното 

споразумение доведе до по-голяма прозрачност във връзка с делегираните актове, по-

конкретно посредством съвместен регистър на делегираните актове, който 

институциите се договориха да създадат до края на 2017 г. Регистърът ще даде 

възможност за лесен преглед на делегираните актове, приети по линия на всички 

инструменти.   

Предложението предвижда въвеждането на процедура по спешност в някои случаи. 

Това се прави, когато е възможно прилагането на действащата процедура по спешност 

по силата на член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО и това прилагане е 

необходимо. В такъв случай във всеки акт се въвежда съответната стандартна клауза, 

даваща възможност за използването на процедурата по спешност, като се предвижда 

ясно обосноваване за всяко използване на тази процедура.  
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3.  СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ АКТОВЕ, ПОЗОВАВАЩИ СЕ НА ПРК, ЗА 

КОИТО ТЕЧЕ ОТДЕЛНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ИЛИ ЗА КОИТО Е 

ПРЕДВИДЕНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ    

Таблица 3: Предложения, приети от Комисията  

Област  Инструмент  Номер на 

предложението  

 

CLIMA Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема 

за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 

рамките на Общността и за изменение на Директива 

96/61/ЕО на Съвета 

COM(2015) 337 

CNECT Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни 

съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и 

взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа)  

COM(2016) 0590 

CNECT Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна 

рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги 

(Рамкова директива)  

COM(2016) 0590 

CNECT Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и 

правата на потребителите във връзка с електронните 

съобщителни мрежи и услуги (Директива за 

универсалната услуга)  

COM(2016) 0590 

ENER  Директива 2008/92/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 октомври 2008 г. относно процедура на 

Общността за подобряване на прозрачността на цените 

на газ и електроенергия за промишлени крайни 

потребители (преработена) 

COM(2015) 496 

GROW  Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни 

превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от 

тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до 

информация за ремонта и техническото обслужване на 

превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 

715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 

80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО 

COM(2014) 28 final 

GROW Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за 

одобрение на моторните превозни средства и техните 

ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни 

технически възли, предназначени за такива превозни 

средства (Рамкова директива) 

COM(2016) 31 final 

GROW Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване 

законодателствата на държавите членки във връзка с 

мерките за ограничаване емисиите на газообразни и 

прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно 

горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника 

COM(2014) 581 final 

GROW Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и 

на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на 

моторни превозни средства по отношение на емисиите 

COM(2014) 28 final 
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от леки превозни средства за превоз на пътници и товари 

(Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт 

и техническо обслужване на превозни средства 

ENV Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за 

отмяна на определени директиви (Рамкова директива за 

отпадъците) 

COM(2015) 595 

 

ENV Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. 

относно депонирането на отпадъци 

COM(2015) 594 

 

ENV Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и 

отпадъците от опаковки 

COM(2015) 593 

 

ENV  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 

г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна 

чрез регулиране на търговията с тях 

COM(2012) 0403 

ESTAT Регламент (EO) № 1177/2003 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите 

данни на Общността за доходите и условията на живот 

(ЕU-SILC) 

Отменяне, 

предложено с 

COM(2016) 551  

MOVE Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 декември 2016 г. за установяване на 

техническите изисквания за плавателни съдове по 

вътрешни водни пътища  

COM(2013) 0622 

MOVE Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 март 2002 г. относно установяването на 

правила и процедури за въвеждането на експлоатационни 

ограничения, свързани с шума на летищата на Общността  

COM(2011) 0828 

MOVE Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно 

хармонизирането на условията за получаване на национално 

удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на 

стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността 

COM(2016) 82 final 

MOVE Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. 

относно взаимното признаване на национални 

свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на 

стоки и пътници по вътрешни водни пътища 

COM(2016) 82 final 

MOVE Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и 

стандартите за пътническите кораби (преработена) 

COM(2016) 0369 

MOVE Директива 1999/35/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. 

относно система за задължителни прегледи за безопасна 

работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и 

бързоходни пътнически плавателни съдове 

COM(2016) 371 

MOVE  Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 г. относно 

регистрацията на лица, които плават на борда на 

пътнически кораби, които оперират по направление към 

или от пристанища на държавите членки от Общността 

COM(2016) 370 

SANTE  Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на 

Общността за разрешаване и контрол на лекарствени 

продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за 

създаване на Европейска агенция по лекарствата 

COM(2014) 0557 

За изброените по-долу инструменти, които се позовават на ПРК, е предвидено отделно 

съществено преразглеждане, което все още не е прието. Тяхното привеждане в съответствие ще 

бъде част от тези планирани преразглеждания.  
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Таблица 4: Актове, за които са планирани предложения 

Област Инструмент 

AGRI  

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 

2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и 

защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета 

CLIMA 

Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. 

относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за 

изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 

2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 

на Европейския парламент и на Съвета 

ENER 
Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 

за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия 

ENER 

Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 

2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на 

електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 

ENER 

Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. 

относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на 

Директива 2003/54/ЕО 

ENV  

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 

79/117/ЕИО 

ENV  

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, 

и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в 

земеделието 

ESTAT 

Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 

ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските 

стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна 

на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета 

ESTAT 

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 

2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за 

статистически цели (NUTS) 

4.  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ  

Настоящото предложение се основава на правните основания на всички изменени 

основни актове.  

Тази инициатива е свързана изключително с процедурите, които трябва да се прилагат на 

равнището на Съюза при приемането на актове, основани на предоставени правомощия.    
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2016/0400 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата 

по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, 

параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), 

член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, 

параграф 1, член 207, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет
15

,  

като взеха предвид становището на Комитета на регионите
16

,  

в съответствие с обикновената законодателна процедура,  

като имат предвид, че: 

(1) В Договора от Лисабон се въвежда разграничение между правомощията, 

делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ 

характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на 

законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на 

Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за 

изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение). 

(2) Мерките, които могат да бъдат предмет на делегиране на правомощия по 

член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), съответстват по принцип на тези, които попадат в обхвата на 

процедурата по регулиране с контрол, установена с член 5а от Решение 

1999/468/ЕО на Съвета
17

.  

(3) Предходните предложения, свързани с привеждането на законодателството, 

позоваващо се на процедурата по регулиране с контрол, в съответствие с 

                                                 
15 OВ C ,  г., стр. . 
16 OВ C ,  г., стр. . 
17 Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за 

упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 

г., стр. 23). 
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правната рамка, въведена с Договора от Лисабон
18

, бяха оттеглени
19

 поради 

застой в междуинституционалните преговори.  

(4)  Впоследствие Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха за 

нова рамка за делегираните актове в Междуинституционалното споразумение за 

по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
20

 и признаха необходимостта 

цялото действащо законодателство да бъде приведено в съответствие с правната 

рамка, въведена с Договора от Лисабон. По-конкретно те се споразумяха за 

нуждата да се отдаде голям приоритет на бързото привеждане в съответствие на 

всички основни актове, които все още се позовават на процедурата по 

регулиране с контрол. Комисията пое ангажимента да изготви до края на 2016 г. 

предложение за това привеждане в съответствие.  

(5) По-голямата част от правомощията в основните актове, предвиждащи 

използването на процедурата по регулиране с контрол, изпълняват критериите в 

член 290, параграф 1 от ДФЕС и следва да бъдат адаптирани към тази 

разпоредба.  

(6) Други правомощия в основните актове, предвиждащи използването на 

процедурата по регулиране с контрол, изпълняват критериите в член 291, 

параграф 2 от ДФЕС и следва да бъдат адаптирани към тази разпоредба. 

(7) Когато са предоставени изпълнителни правомощия на Комисията, тези 

правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета
21

.  

(8) В няколко основни акта, които понастоящем предвиждат използването на 

процедурата по регулиране с контрол, определени правомощия вече не са 

актуални и следва да бъдат заличени. 

(9) Настоящият регламент следва да не засяга започналите процедури, по които 

комитетът вече е изразил становище в съответствие с член 5a от Решение 

1999/468/ЕО преди влизането в сила на настоящия регламент. 

(10) Тъй като адаптациите и измененията, които ще бъдат направени, се отнасят само 

до процедури на равнището на Съюза, в случая на директивите те не се нуждаят 

от транспониране от държавите членки.  

(11) Поради това засегнатите актове следва да бъдат съответно изменени,  

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Изброените в приложението актове се изменят в съответствие с посоченото в него.  

                                                 
18 COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final и COM(2013) 751 final. 
19 (2015/C 80/08), ОВ C 80, 7.2.2015 г., стр. 17.   
20 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.  
21 Регламент (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 

(OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 
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Член 2 

Настоящият регламент не засяга започналите процедури, по които вече има становище 

на комитет в съответствие с член 5а от Решение 1999/468/ЕО. 

Член 3 

Настоящият регламент влиза в сила на  ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в Брюксел на  година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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