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Приложение II: Списък на внесени предложения, които ще бъдат оттеглени или променени  

Предложенията, оттегляни по причини, различни от това, че са остарели, както и предложенията, които ще бъдат променени, са 
обозначени с получер шрифт. 

 
№ COM/междуинституционален 

номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

Земеделие и развитие на селските райони 

1. COM/2010/0537 
2010/0266/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) 

Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент 
№ 1305/2013. 

2. COM/2010/0539 
2010/0267/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми 
за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на 
земеделски стопани 

Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент 
№ 1307/2013 — реформа на ОСП. 

3. COM/2010/0745 
2010/0365/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/... НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от [...] година 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета 
относно финансирането на Общата селскостопанска политика и 
за отменяне на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на 
Съвета 

Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент 
№ 1306/2013 — реформа на ОСП. 

4. COM/2010/0738 
2010/0354/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета по отношение на пазарните стандарти  

Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент 
№ 1308/2013 — реформа на ОСП. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

5. COM/2010/0759 
2010/0364/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 относно биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти 

Предложението е включено в COM (2014) 0180, приет на 
19 март 2014 г. 

6. COM/2010/0761 
2010/0366/COD  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 485/2008 на Съвета относно проверките от страна на 
държавите членки на транзакции, съставляващи част от 
системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране 
на земеделието 

Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент 
№ 1306/2013 — реформа на ОСП. 

7. COM/2010/0799 
2010/0385/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща 
организация на селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ 
регламент за ООП“) 

Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент 
№ 1308/2013 — реформа на ОСП. 

8. COM/2011/0193 
2011/0075/NLE 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на 
мерки относно определянето на някои помощи, 
възстановявания и цени, свързани с единната обща организация 
на селскостопанските пазари 

Остаряло. Предложението се съдържа в реформата на 
ОСП. 

9. COM/2011/0663 
2011/0290/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и 
насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на 
вътрешния пазар и в трети страни 

Предложението отпадна, тъй като съдържанието е 
включено в 2013/0398/COD. 

10. COM/2013/0159 
2013/0087/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на ставка за 
корекция на директните плащания, предвидена в Регламент 
(ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 година 

Остаряло. Предложение отпадна на 30 юни 2013 г. 
съгласно член 18 от Регламент № 1290/2005. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

11. COM/2013/0521 
2013/0247/COD  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) 

Предложението отпадна с влизането в сила на Регламент 
№ 1310/2013 — реформа на ОСП.  

12. COM/2014/0032 
2014/0014/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент 
(ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по 
отношение на схемата за помощ във връзка с доставката на 
плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения  

Като част от начинанието за опростяване на ОСП 
цялата схема ще бъде оценена с оглед на 
субсидиарността, пропорционалността и по-доброто 
регулиране. Докато това стане факт, Комисията 
препоръчва на съзаконодателите да бъде замразена 
работата по предложението за изменение от 2013 г. 

13. COM/2014/0175 
2014/0097/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на ставката на 
корекция на директните плащания, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, за календарната 2014 г. 

Предложението отпадна на 30 юни 2014 г. съгласно 
член 26 от Регламент № 1306/2013. Съдържанието е 
включено в Регламент за изпълнение на Комисията, който 
междувременно бе приет (COM 879/2014). 

14. COM/2014/0180 
2014/0100/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно биологичното 
производство и етикетирането на биологични продукти, за 
изменение на Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския 
парламент и на Съвета [регламент относно официалния 
контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета 

Ако не се постигне споразумение в рамките на шест 
месеца, да бъде оттеглено и заменено с нова 
инициатива. 

Бюджет и човешки ресурси 

15. COM/2004/0509 
2004/0172/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРАЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно административна 
взаимопомощ за защита на финансовите интереси на 
Европейската общност срещу измами и всякакви други 
незаконни дейности 

През юли 2012 г. беше прието ново предложение за 
директива относно борбата с измамите, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен 
ред, COM(2012) 363.  
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

16. COM/2010/0071 
2010/0047/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности 

Остаряло. Новият Финансов регламент № 966/2012 бе 
приет на 26.10.2012 г. 

17. COM/2010/0072 
2010/0048/APP 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на 
многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013
  

Остаряло. Предложението за регламент за многогодишна 
финансова рамка за периода 2007—2013 г. може да бъде 
оттеглено. 

18. COM/2012/0754 
2012/0350/NLE 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране, 
считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на 
длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз 
и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на 
тях 

Остаряло. През април 2014 г. беше приет Регламент № 
423/2014. 

Действия по климата и енергетика 

19. COM/2011/0518 
2011/0225/NLE 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за 
установяване на система на Общността за регистрация на 
превозвачи на радиоактивни материали 

Не се предвижда споразумение. Европейският 
парламент даде положително становище през 
декември 2013 г., но в рамките на Съвета няма 
достатъчна подкрепа в за постигането на споразумение 
по предложението.  

Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане, митнически съюз 

20. COM/0098/0030 
1998/0025/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за управление 
на данъчното третиране за частни моторни превозни 
средства, намиращи се за постоянно в друга държава 
членка във връзка със смяната на местопребиваването или 
временното им използване в държава членка, различна от 
тази, в която са били регистрирани 

Предложението е от 1998 г. и не се предвижда никакво 
споразумение по същество. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

21. COM/2002/0456 
2002/0246/CNS 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на 
Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията 
да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане 
финансирането на атомни електроцентрали  

Предложението на Комисията бе направено през 2002 
г. и е блокирано в Съвета повече от десет години 
(решението съгласно Договора за Евроатом изискваше 
единодушие, което не бе постигнато).  

22. COM/2002/0457 
2002/0246/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на 
Решение 77/271/Евратом за прилагане на Решение 
77/270/Евратом, с което се упълномощава Комисията да 
предоставя заеми по Евратом с цел подпомагане 
финансирането на атомни електроцентрали  

Предложението на Комисията бе направено през 2002 
г. и е блокирано в Съвета повече от десет години 
(решението съгласно Договора за Евроатом изискваше 
единодушие, което не бе постигнато).  

23. COM/2005/0261 
2005/0130/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно 
данъчното облагане на леки автомобили  

Не се предвижда споразумение. Предложението датира 
от 2005 г. и вече не се обсъжда в Съвета, последният 
компромисен текст датира от 2007 г. 

24. COM/2006/0486 
2006/0165/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение 
на Директива 92/84/ЕИО относно сближаването на 
акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки 

Не се предвижда споразумение. Обсъдено в Съвета за 
последен път през 2010 г. 

25. COM/2010/0032 
2010/0018/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, 
която ще заеме Съюзът в рамките на Съвместния комитет, 
създаден по силата на Споразумението между Европейската 
общност за въглища и стомана и Република Турция относно 
търговията с продукти, влизащи в обхвата на Договора за 
създаване на Европейската общност за въглища и стомана, по 
отношение на изменението на приложение II към Протокол 
№ 1 към посоченото споразумение, вследствие на влизането в 
сила на Хармонизираната система от 2007 г. 

Остаряло. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

26. COM/2010/0034 
2010/0019/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, 
която ще заеме Съюзът в рамките на Съвета за асоцииране по 
отношение на изменението на приложение II към Протокол 
№ 3 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция 
от 25 февруари 1998 година относно търговския режим за 
селскостопански продукти, във връзка със списъка на 
операциите по обработка или преработка, които се изисква да 
бъдат осъществени по отношение на материалите без произход, 
за да може полученият продукт да придобие статут на продукт 
с произход, вследствие на влизането в сила на 
Хармонизираната система от 2007 г.  

Остаряло. 

27. COM/2010/0778 
2010/0378/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, 
която ще заеме Европейският съюз в рамките на Съвета за 
стабилизиране и асоцииране, учреден със Споразумението за 
асоцииране между Европейските общности и техните държави-
членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, 
по изменението на Протокол № 4 към посоченото 
споразумение относно определението на понятието „продукти 
с произход“ и методите на административно сътрудничество
  

Предложението е остаряло след присъединяването на 
Хърватия. 

28. COM/2011/0169 
2011/0092/CNS 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение 
на Директива 2003/96/EО относно преструктурирането на 
правната рамка на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията  

Преговорите в Съвета доведоха до проект на 
компромисен текст, който е напълно в разрез със 
същността на предложението на Комисията. Освен 
това дори по компромисния текст няма съгласие в 
рамките на Съвета. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност 

29. COM/2014/0239 
2014/0131/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 
позицията, която да бъде заета от името на Европейския 
съюз в рамките на 103-тата сесия на Международната 
конференция по труда относно препоръка за допълнение на 
Конвенция № 29 на Международната организация на труда 
от 1930 г. относно принудителния труд 

Предложението е остаряло, тъй като конференцията, 
във връзка с която беше предвидено да се заеме 
позиция съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС, се 
проведе без Съветът да приеме предложеното решение.  

Околна среда, морско дело и рибарство 

30. COM/2009/0189 
2009/0057/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на 
многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид 
и за риболова, насочен към този запас  

Това предложение беше заменено с влизането в сила на 
задължението за разтоварване, предвидено в реформата на 
Общата политика в областта на рибарството.  

31. COM/2009/0399 
2009/0112/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на 
дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за 
риболова, насочен към този запас  

Това предложение беше заменено с влизането в сила на 
задължението за разтоварване, предвидено в реформата на 
Общата политика в областта на рибарството.  

32. COM/2010/0572 
2010/0290/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването 
на протокола към Споразумението за партньорство в областта 
на рибарството между Европейската общност и Федеративните 
щати Микронезия 

След отрицателен вот по отношение на протокола от 
страна на Конгреса на Федеративните щати Микронезия 
предложението вече не изглежда да представлява 
реалистична основа за сключването на протокола. Поради 
това то следва да бъде оттеглено. 

33. COM/2012/0155 
2012/0077/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1098/2007 от 18 септември 2007 г. за създаване на 
многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за 
риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси 

Това предложение бе заменено от предлагания план за 
управление на множество видове в Балтийско море 
(COM/2014/0614). 

34. COM/2012/0471 
2012/0232/COD 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно някои технически и контролни мерки в 
Скагерак и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 и 
Регламент (ЕО) № 1342/2008  

Предмет на по-голямата част от предложението бе 
въвеждането на задължение за разтоварване, което сега е 
обхванато в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. За 
останалата част от предложението не се предвижда и не се 
очаква напредък. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

35. COM/2012/0591 
2012/0285/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси 
посредством технически мерки в района на Балтийско море, 
Белти и протока Оресунд  

Това предложение бе заменено от предлагания план за 
управление на множество видове в Балтийско море 
(COM/2014/0614).  

36. COM/2013/0300 
2013/0153/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване 
на позицията, която да бъде взета в HELCOM и ММО 
относно определянето на Балтийско море за зона с контрол 
на емисиите на азотен оксид (NECA) 

Не се предвижда споразумение. 

37. COM/2013/0920 
2013/0443/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за намаляване на 
националните емисии на някои атмосферни замърсители и 
за изменение на Директива 2003/35/ЕО 

 Ще бъде променено като част от законодателните 
мерки във връзка с пакета за енергетиката и климата 
до 2030 г. 

38. COM/2014/0397 
2014/0201/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на директиви 
2008/98/ЕО относно отпадъците, 94/62/ЕО относно 
опаковките и отпадъците от опаковки, 1999/31/ЕО относно 
депонирането на отпадъци, 2000/53/EО относно излезлите 
от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии 
и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 
2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване  28.10.2014 г. 

Да бъде оттеглено и заместено до края на 2015 г. с 
ново, по-амбициозно предложение, което насърчава 
кръговата икономика. 

Европейска политика за съседство и преговори за разширяване 

39. COM/2008/0308 
2008/0095/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) 
№ 1638/2006 за определяне на общи разпоредби относно 
установяване на Европейски инструмент за съседство и 
партньорство 

Остаряло. Европейският парламент е поискал оттеглянето 
му.  
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

40. COM/2012/0092 
2012/0041/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, 
която да бъде приета от името на Европейския съюз в Съвета за 
асоцииране ЕС—Турция 

Остаряло. 

41. COM/2012/0133 
2012/0063/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, 
която Европейският съюз следва да заеме в рамките на 
Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на 
Протокол 4 (Правила за произход) към Споразумението за ЕИП

В процес на изготвяне е ново предложение.  

42. COM/2012/0329 
2012/0159/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП) 

Остаряло. Срокът на действие на Регламент № 1085/2006 
(Регламент за ИПП I) изтече в края на 2013 г. и той бе 
заменен с нов инструмент, считано от началото на 2014 г. 
(ИПП II).  

Въпроси на външните работи и политика на сигурност 

43. COM/2005/0281 
2005/0121/CNS 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването 
на протокол към Рамковото споразумение за търговия и 
сътрудничество между Европейската общност и нейните 
държави членки, от една страна, и република Корея, от друга, 
за да бъде взето предвид присъединяването на Чешката 
република, Република Естония, Република Кипър, Република 
Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република 
Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката 
република към Европейския съюз 

Остаряло. Рамковото споразумение за търговия и 
сътрудничество бе отменено с член 43 от Рамковото 
споразумение между ЕС и Корея от 2010 г. (ОВ L 20/14 от 
23.1.2013 г.). 

44. COM/2013/0289 
2013/0155/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от 
името на Европейския съюз и временното прилагане на 
Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга 
страна 

Изпреварено от събитията, споразумението за асоцииране 
бе подписано въз основа на нови решения на Съвета през 
2014 г. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

45. COM/2013/0653 Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на 
сключването от Комисията, от името на Европейската общност 
за атомна енергия, на Споразумението за асоцииране между 
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, 
и Украйна, от друга страна 

Изпреварено от събитията, споразумението за асоцииране 
бе сключено въз основа на ново решение на Съвета през 
2014 г. 

Здравеопазване и безопасност на храните  

46. COM/2007/0090 
2007/0037/COD 

Предложение за регламент за изменение на 
Регламент 852/2004/ЕО относно хигиената на храните 

Предложението вече не е актуално. То целеше 
първоначално да се даде възможност на МСП да се 
възползват от дерогация от изискванията на ЕС за 
производителите на храни да прилагат самоконтрол 
(HACCP) в своите производствени процеси, но беше 
отхвърлено единодушно от Съвета (26 „против“, един 
„въздържал се“). Междувременно бяха публикувани 
насоки за прилагането на HACCP за търговците на 
дребно и другите МСП, които включват инструменти 
за гъвкавост и опростяване. 
Оттеглянето е включено в Съобщението за 
регулаторната пригодност от юни 2014 г. 

47. COM/2013/0262 
2013/0137/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно производството и 
предлагането на пазара на растителен репродуктивен 
материал (законодателство в областта на растителния 
репродуктивен материал) 

След като го отхвърли на първо четене през април 
2014 г., с писмо (с дата 11.9.2014 г., D(2014)41887) на 
председателя на ЕП Парламентът поиска от 
Комисията да оттегли предложението.  

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 

48. COM/2010/0371 
2010/0199/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 
97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
схемите за обезщетение на инвеститорите  

Не се предвижда споразумение. Обсъжданията са 
преустановени както в Съвета, така и в Европейския 
парламент.  
Оттеглянето е включено в Съобщението за 
регулаторната пригодност от юни 2014 г. 
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49. COM/2012/0084 
2012/0035/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно прозрачността на 
мерките за регулиране на цените на лекарствените 
продукти за хуманна употреба и тяхното включване в 
обхвата на системите за обществено здравно осигуряване 

Не се предвижда споразумение. 

50. COM/2012/0124 
2012/0060/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно достъпа на стоки и 
услуги от трети държави на вътрешния пазар на 
обществени поръчки на Европейския съюз и създаването 
на процедури в подкрепа на преговорите за достъп на стоки 
и услуги от Европейския съюз на пазарите на обществени 
поръчки на трети държави 

Предложението ще бъде изменено в съответствие с 
приоритетите на новата Комисия с цел да бъдат 
опростени процедурите, съкратени сроковете на 
разследванията и намален броят на участващите в 
прилагането страни  

51. COM/2012/0241 
2012/0124/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на 
държавите членки да водят преговори в рамките на 
Конференцията на ООН за договора за търговията с оръжие 
(Ню Йорк, 2—27 юли 2012 г.) по въпроси от изключителната 
компетентност на Съюза 

Остаряло. Предложението е заменено от други решения, 
последното от които е Решение 2014/165/ЕС на Съвета за 
упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в 
интерес на Европейския съюз, Договора за търговията с 
оръжие (ОВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 44). 

52. COM/2014/0085 
2014/0043/NLE 

Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно 
европейски принципи за качество на туризма 

Предложението се натъкна на блокиращо малцинство 
в Съвета. Не се предвижда споразумение. 

53. COM/2014/0344 
2014/0176/COD  

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно разпространението с 
търговска цел на спътникови данни от наблюдение на 
Земята 

Ако не се постигне споразумение в рамките на шест 
месеца, да бъде оттеглено и заменено с нова 
инициатива. 

Международно сътрудничество и развитие 

54. COM/2008/0244 
2008/0270/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на 
предложението за решение на Съвета относно подписването и 
сключването от Европейската общност на Международното 
споразумение за кафето от 2007 г. 

Остаряло. С Решение на Комисията от 16 юни 2008 г. (OВ 
L 186/12) бе разрешено подписването (одобряването) на 
Международното споразумение за кафето от 2007 г.  
Оттогава ЕС е официален член на Международното 
споразумение за кафето. 
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Междуинституционални отношения 

55. COM/2013/0451 
2013/0218/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към член 290 
от Договора за функционирането на Европейския съюз на 
редица правни актове, предвиждащи използването на 
процедурата по регулиране с контрол 

Ще бъде разгледано в рамките на новото 
междуинституционално споразумение за по-добро 
регулиране. 

56. COM/2013/0452 
2013/0220/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към член 290 
от Договора за функционирането на Европейския съюз на 
редица правни актове в областта на правосъдието, 
предвиждащи използването на процедурата по регулиране с 
контрол 

Ще бъде разгледано в рамките на новото 
междуинституционално споразумение за по-добро 
регулиране. 

57. COM/2013/0751 
2013/0365/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към членове 
290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз на редица правни актове, предвиждащи използването 
на процедурата по регулиране с контрол  

Ще бъде разгледано в рамките на новото 
междуинституционално споразумение за по-добро 
регулиране. 

Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете  

58. COM/2008/0637 
2008/0193/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на безопасността и здравето по 
време на работа на бременни работнички и на работнички 
родилки или кърмачки 

Ако не бъде прието в рамките на шест месеца, ще бъде 
оттеглено и заменено с нова инициатива.  
Оттеглянето е включено в Съобщението за 
регулаторната пригодност от юни 2014 г. 

59. COM/2010/0082 
2010/0050/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно правото на устен и 
писмен превод в наказателното производство 

Остаряло, тъй като е приета Директива 2010/64/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета относно правото на 
устен и писмен превод в наказателното производство. 
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60. COM/2011/0635 
2011/0284/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за общо европейско право за 
продажбите 

Променено предложение с цел пълно разгръщане на 
потенциала на електронната търговия в цифровия 
единен пазар. 

61. COM/2012/0035 
2012/0022/APP 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно устав 
на европейската фондация 

Няма напредък в Съвета. Тъй като се изисква 
единодушие, няма изгледи да може да се постигне 
споразумение. 

Миграция, вътрешни работи и гражданство  

62. COM/2009/0102 
2009/0033/CNS 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно 
създаването на механизъм за оценка с цел проверка на 
прилагането на достиженията на правото от Шенген 

Оттеглянето на това предложение бе вече обявено в 
предложението на Комисия, COM(2010) 0624/ 
COM(2010)0559. Независимо от това не е приет (отделен) 
официален акт за оттегляне от страна на Комисията. 
Поради това предложението продължава да бъде считано, 
формално погледнато, за внесено и трябва да бъде 
официално оттеглено.  

Изследвания, наука и иновации 

63. COM/2011/0931 
2011/0460/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за приемане на 
Допълнителна научноизследователска програма по проекта 
„ITER“ (2014—2018 г.) 

Заменено с предложение COM (2013) 0607. 

Търговия 

64. COM/2011/0380 
2011/0167/NLE 

Предложение за Решение на Съвета за сключване на 
Търговското споразумение за борба с фалшифицирането 
(ТСБФ) 

Предложението вече не е актуално след решението на 
Европейския парламент от юли 2012 г. да не даде съгласие 
за сключването на ТСБФ. Така оттеглянето ще спомогне 
да стане ясно, че не се предвиждат по-нататъшни стъпки 
по отношение на процедурата за сключване на 
споразумение. 
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Транспорт  

65. COM/2000/0802 
2000/0326/COD  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРАЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на фонд за 
обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт в 
европейски води, както и на други допълнителни мерки 

Оттеглянето е необходимо, тъй като оценката на 
въздействието и съответният анализ вече не са 
актуални. 
Оттеглянето е включено в Съобщението за 
регулаторната пригодност от юни 2014 г. 

66. COM/2005/0353 
2005/0141/APP 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването 
на Споразумението между Европейската общност и Сърбия и 
Черна гора относно някои аспекти на въздухоплавателните 
услуги 

Всички държави членки са ратифицирали Споразумението 
за ЕСАА (2006/36/APP), което има предимство пред 
посоченото споразумение.  

67. COM/2008/0700 Предложение РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 
подписването на Протокола за изменение на Конвенцията 
за режима на корабоплаването по Дунава от 18 август 1948 
г. (Белградската конвенция) 

Не се предвижда споразумение.  

68. COM/2009/0217 
2009/0063/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно такси за сигурността на 
въздухоплаването 

Липса на подкрепа от законодателите. Предложението 
е блокирано от 2010 г. насам. 
Оттеглянето е включено в Съобщението за 
регулаторната пригодност от юни 2014 г. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

69. COM/2009/0229 
2009/0066/APP 

Предложение за решение на Съвета и на представителите на 
правителствата на държавите—членки на Европейския съюз, 
заседаващи в Съвета за сключване на Споразумение за 
въздушен транспорт между Съединените американски щати, от 
една страна, Европейската общност и нейните държави членки, 
от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство 
Норвегия, от четвърта страна; Европейската общност и нейните 
държави-членки, от друга страна, Исландия от трета страна и 
Кралство Норвегия от четвърта страна, за сключването на 
допълнително споразумение между Европейската общност и 
нейните държави-членки, от една страна, Исландия, от друга 
страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, във връзка с 
прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между 
Съединените американски щати, от една страна; Европейската 
общност и нейните държави членки, от друга страна; Исландия, 
от трета страна; и Кралство Норвегия, от четвърта страна  

Предложението е заменено с 2011/0102/NLE. 

70. COM/2010/0653 
2010/0320/NLE 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно 
изпълнението от Република Хърватия на условията за 
приключване на първия преходен период съгласно 
многостранното споразумение между Европейската общност и 
нейните държави-членки, Република Албания, Босна и 
Херцеговина, Република България, Република Хърватия, 
Бившата югославска република Македония, Република 
Исландия, Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република 
Сърбия и мисията на ООН за временна администрация в 
Косово относно създаването на Общоевропейско авиационно 
пространство   

Никакво развитие и Хърватия е вече държава членка.  

71. COM/2011/0824 
2011/0397/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно наземните услуги на 
летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/EО на 
Съвета 

Не се предвижда споразумение. 
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№ COM/междуинституционален 
номер Наименование Причини за оттегляне/промяна 

Кодификация  

72. COM/2008/0761 
2008/0225/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на 
третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, 
когато преминават външните граници на държавите членки, 
както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване 

Остаряло, тъй като актът, който се кодифицира, бе 
изменен, откакто предложението беше направено.  

73. COM/2009/0446 
2009/0123/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА .../.../НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от […] относно единните 
процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни 
товари (кодифицирана версия) 

Остаряло, тъй като в него се съдържат остарели 
разпоредби относно комитологията. 

74. COM/2009/0535 
2009/0151/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../... НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от […] относно 
статистиката на отпадъците (кодифицирана версия) 

Остаряло, тъй като актът, който се кодифицира, бе 
изменен, откакто предложението беше направено. 

75. COM/2009/0634 
2009/0176/COD 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно общите правила за 
разпределяне на слотовете на летищата в Общността 
(Кодифицирана версия) 

Остаряло, тъй като в него се съдържат остарели 
разпоредби относно комитологията. 

76. COM/2010/0179 
2010/0095/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, установяваща процедура за 
предоставянето на информация в сферата на техническите 
стандарти и регламенти и правила относно услугите на 
информационното общество (Кодифициран текст) 

Изменено предложение за кодификация е представено на 
Европейския парламент и на Съвета (COM/2013/0932). 
Следователно първоначалното предложение за 
кодификация COM(2010)0179 вече може да бъде 
оттеглено. 

77. COM/2010/0184 
2010/0098/CNS 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) НА СЪВЕТА 
относно установяване на максимално допустимите нива на 
радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена 
авария или друг случай на радиологично замърсяване 
(Преработен текст) 

Изготвено е предложение за нов законодателен акт, който 
заменя актовете (COM/2013/0576). Предложението за 
кодификация COM(2010)0184 може да бъде оттеглено. 
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78. COM/2010/0507 
2010/0260/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И HA СЪВЕТА за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно мерните 
единици (кодификация) 

Остаряло, тъй като съдържа препратка към остаряла 
разпоредба относно комитологията. 

79. COM/2010/0691 
2010/0338/NLE 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно купюрния 
строеж и техническите спецификации на разменните евро 
монети (кодификация) 

Приета бе преработена версия на съответния акт 
(Регламент № 729/2014). 

80. COM/2012/0008 
2012/0007/COD 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно класифицирането, 
опаковането и етикетирането на опасни препарати (преработен 
текст) 

Остаряло. Никое председателство на Съвета не се е 
занимавало с предложението и то вече е остаряло, тъй 
като действащата Директива 1999/45/ЕО ще бъде 
отменена, считано от 1 юни 2015 г. 
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