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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 13.12.2007 
COM(2007) 820 окончателен 

2005/0032 (COD) 

  

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА 
 

в съответствие с член 251, параграф 2, буква в), трета алинея от Договора за ЕО 
относно измененията на Европейския парламент на  

общата позиция на Съвета относно предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за търговските регистри за 

статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 
2 от Договора за ЕО 
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2005/0032 (COD) 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА 
 

в съответствие с член 251, параграф 2, буква в), трета алинея от Договора за ЕО 
относно измененията на Европейския парламент на  

общата позиция на Съвета относно предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на обща рамка за търговските регистри за 

статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
• Предложението е представено на Европейския парламент и на Съвета 

(COM(2005)112 –– 2005/0032 (COD)) на 5 април 2005 г.  

• Становище на Европейския парламент (първо четене) (PE A6-0194/2006) от 1 юни 
2006 г. 

• Приемане на общата позиция от Съвета на 21 май 2007 г. 

• Становище на Европейския парламент (второ четене) (P6_TA-PROV(2007)0479 — 
A6-0353/2007) от 25 октомври 2007 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Предложението на Комисията има за цел да актуализира съществуващия 
регламент относно статистическите търговски регистри, за да вземе предвид 
нововъзникнали изисквания, и по-специално: 

– глобализацията на икономиката породи необходимост от събиране на 
информация за групи предприятия; 

– обединяването на дейности от различни сектори наложи да се осигури пълно 
обхващане на цялата икономика; 

– единният пазар изисква подобряване на статистическата сравнимост, която в 
значителна степен зависи от съществуването на хармонизирани източници 
за стопанските субекти на територията на ЕС.  

3. СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ 
ПАРЛАМЕНТА 

3.1. Резюме на позицията на Комисията 

Парламентът прие две изменения. Комисията може да приеме и двете във вида, 
в който са направени; измененията са правни уточнения, които не променят 
същността. 
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4. Заключение 

Комисията приема измененията, приети от Парламента. 


