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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Брюксел, 2.10.2009 
COM(2009) 665 окончателен 

  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СЪВЕТА 

Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Изменения на правните основания на предложенията за 
законодателни актове, които са в ход, вследствие влизането в сила на 

Договора от Лисабон  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Изменения на правните основания на предложенията за законодателни актове, 
които са в ход, вследствие влизането в сила на Договора от Лисабон  

 
 

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон Комисията реши да измени 
следните предложения за законодателни актове, за да може те да се базират на 
правните основания, посочени по отношение на всяко едно от предложенията. 
Измененията влизат в сила от 2 декември 2009 г.  
 
 

1. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно общностния патент [на 
основание на член 308 от ДЕО] (COM(2000) 412): 

член 118 от ДФЕС 
2. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №° 
2100/94 относно мандата на председателя на Службата на Общността за сортовете 
растения [на основание на член 308 от ДЕО] (COM(2005) 190: 

член 118 от ДФЕС 
3. Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на 
правата на интелектуална собственост [на основание на член 95 от ДЕО] (COM(2005) 
276): 

член 118 от ДФЕС 
4. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение, по отношение на предоставянето на информация за широката 
общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по 
лекарско предписание, на Регламент (ЕО) № 726/2004 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 [на 
основание на член 95 от ДЕО] (COM(2008) 662): 

член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от ДФЕС 
5. Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение, по отношение на предоставянето на информация за широката 
общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по 
лекарско предписание, на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба [на основание на член 
95 от ДЕО] (COM(2008) 663): 

член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от ДФЕС 
6. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение, по отношение на фармакологичната бдителност за 
лекарствените продукти за хуманна употреба, на Регламент (ЕО) № 726/2004 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 [на основание на член 95 от ДЕО]  
COM(2008) 664: 
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член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от ДФЕС 
7. Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение, по отношение на фармакологичната бдителност, на Директива 
2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за 
хуманна употреба [на основание на член 95 от ДЕО] (COM(2008) 665): 

член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от ДФЕС 
8. Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с предотвратяване 
навлизането в законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с 
фалшифицирана идентичност, хронология или източник [на основание на член 95 от 
ДЕО] (COM(2008) 668): 

член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от ДФЕС 
9. Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно Предупредителна 
информационна мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN) [на основание на член 
308 от ДЕО и член 203 от Договора за Евратом] (COM(2008) 676): 

член 196, параграф 2 от ДФЕС и член 203 от Договора за Евратом 
10. Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и 
други съществени параметри [на основание на член 95 от ДЕО] (COM(2008) 779): 

член 194, параграф 2 от ДФЕС 
11. Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно енергийните характеристики на сградите (преработен вариант) [на 
основан ие на член 175, параграф 1 от ДЕО] (COM(2008) 780): 

член 194, параграф 2 от ДФЕС 
12. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с 
индустриализирани и други страни и територии с висок доход [на основание на член 
181 А от ДЕО] (COM(2009) 197): 

член 207, параграф 2 и член 209, параграф 1 от ДФЕС  
13. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и 
въвеждането ѝ в действие (2011—2013 г.) [на основание на член 157, параграф 3 от 
ДЕО] (COM(2009) 223): 

член 189, параграф 2 от ДФЕС 
14. Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРАЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно мерки за гарантиране на сигурността на снабдяването с природен газ 
и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО [на основание на член 95 от ДЕО] (COM(2009) 
363): 

член 194, параграф 2 от ДФЕС 
15. Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на 
Европейската общност на Допълнителния протокол към Споразумението за 
сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически 
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океан срещу замърсяване [на основание на член 175, параграф 1, член 300, параграф 2, 
алинея първа и параграф 3, алинея първа] (COM(2009) 436): 

член 196, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от ДФЕС  
16. Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от страна на 
Европейската общност на „Мандат за Международното партньорство за 
сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и на „Меморандум 
относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на 
Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната 
ефективност“ [на основание на член 175, параграф 1 и член 300, параграф 2, алинея 
първа и параграф 3, алинея 1] (COM(2009) 438): 

член 194, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от ДФЕС  


