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1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2011) 82 окончателен – 2011/0039 (COD): 

7 март 2011 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет: 

Не се прилага 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене: 14 март 2012 г. 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 15 ноември 2013 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
Предложението отразява промените в законодателната рамка на Съюза и в 
институционалния баланс, предизвикани от влизането в сила на Договора от Лисабон. 
С предложението съдържащите се в него регламенти се привеждат в съответствие с 
членове 290 и 291 от ДФЕС и с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета 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, произтичащ от член 291, параграф 3 от ДФЕС. 

Привеждането на контрола върху упражняването на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 182/2011 ще 
позволи по-ефективно и ефикасно упражняване на тези правомощия и ще допринесе за 
по-ефективна и ефикасна обща търговска политика. С привеждането на процедурите в 
съответствие със стандартните процедури предложението ще позволи също така по-
добро разбиране на процедурите, които се прилагат по отношение на търговската 
политика, а разпоредбите за прозрачност, предвидени в хоризонталния регламент, ще 
допринесат за по-голяма прозрачност като цяло при воденето на търговската политика. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 
Позицията на Съвета на първо четене е в съответствие с резултатите от последната 
тристранна среща с участието на Европейския парламент и Съвета, проведена на 5 юни 
2013 г., като тези резултати впоследствие бяха потвърдени от двете институции на 
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равнище Корепер и INTA през юли 2013 г.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията може да приеме внесените от Съвета изменения на нейното предложение.  
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