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КОМИСИЯ  

Брюксел, 14.12.2016 г. 

COM(2016) 798 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за 

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи 

използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз  

 

(текст от значение за ЕИП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно 

сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането 

на доказателства по граждански или търговски дела
1
  

 

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1206/2001, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на приложението към този регламент, за да бъдат актуализирани 

стандартните формуляри или за да бъдат направени технически промени. От особена 

важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с 

цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с 

експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

 

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1206/2001 се изменя, както следва: 

 

(1) Член 19 се изменя, както следва: 

 

а) заглавието се заменя със следното: 

 

„Наръчник“; 

б) параграф 2 се заличава. 

 

(2) Вмъкват се следните членове 19a и 19б: 

 

 

„Член 19a 

Делегирани актове 

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в 

съответствие с член 19б за изменение на приложението с цел актуализиране на 

стандартните формуляри или извършване на технически промени на тези 

формуляри.“; 

 
 

„Член 19б 

Упражняване на делегирането 

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия.  

 

                                                 
1 ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1. 
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2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19а, се предоставя 

на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент.  

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 19а, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните актове, които вече са в сила. 

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с 

експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество 

от 13 април 2016 г.*  

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета.  

 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 19а, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.  

_________________________ 
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“. 

 

 

(3) Член 20 се заличава.   

 

 

2. Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 

април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при 

безспорни вземания
2
  

 

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 805/2004, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на приложенията към този регламент, за да бъдат актуализирани 

стандартните формуляри. От особена важност е по време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 

2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи 

едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават 

                                                 
2 OВ L 143, 30.4.2004 г., p. 15. 
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систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи 

се с подготовката на делегираните актове. 

 

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 805/2004 се изменя, както следва: 

 

(1) Член 31 се заменя със следното:  

 

„Член 31 

Изменение на приложенията 

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в 

съответствие с член 31а за изменение на приложенията с цел актуализиране на 

стандартните формуляри.“. 

 

(2) Вмъква се следният член 31a:   

 

„Член 31a 

Упражняване на делегирането 

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия.  

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 31, се 

предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в 

сила на настоящия регламент.  

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 31, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне 

се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето 

поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален 

вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не 

засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. 

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с 

експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.*  

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета.  
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6. Делегиран акт, приет съгласно член 31, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.  

________________________ 

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“. 

 

   (3) Член 32 се заличава.  

 

 

3. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 

ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и 

извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на 

документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета
3
  

 

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1393/2007, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на приложения I и II към този регламент, за да бъдат актуализирани 

стандартните формуляри или за да бъдат направени технически промени. От особена 

важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с 

цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, 

Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с 

експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

 

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1393/2007 се изменя, както следва: 

 

(1) Член 17 се заменя със следното:  

 

„Член 17 

Изменение на приложенията 

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в 

съответствие с член 17а за изменение на приложения I и II с цел актуализиране 

                                                 
3 OВ L 324, 10.12. 2007 г., стр. 79. 
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на стандартните формуляри или извършване на технически промени на тези 

формуляри.“. 

 

(2) Вмъква се следният член 17a:   

 

„Член 17a 

Упражняване на делегирането 

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия.  

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се 

предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в 

сила на настоящия регламент.  

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 17, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне 

се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето 

поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален 

вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не 

засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. 

 

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с 

експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.*  

 

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския парламент и на Съвета.  

 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 17, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да 

се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.  

________________________ 

* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“. 

 

 

(3) Член 18 се заличава.  


