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ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част I – точка 1 – параграф 2 – точка 1 

Директива 2009/31/ЕО 

Член 29 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 29а за 

изменение на приложенията. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 29а за 

изменение на приложенията с цел 

адаптирането им към научно-

техническия прогрес. 

Обосновка 

Необходимо е да се осигури съгласуваност с формулировките, използвани в 

предложението на Комисията COM(2016)0789, и по-специално член 2, параграф 2. 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част I – точка 1 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2009/31/ЕО 

Член 29a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 29, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 29, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„Омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 
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Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част I – точка 1 – параграф 2 – точка 3 

Директива 2009/31/ЕО 

Член 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Член 30 се заличава. (3) Член 30 се заменя със следното: 

 „Член 30  

 Процедура на комитет 

 1. Комисията се подпомага от 

Комитета по изменението на 

климата, създаден с член 26 от 

Регламент (ЕС) № 525/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета*. 

Този комитет е комитет по смисъла 

на Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета.** 

 2. При позоваване на настоящия 

параграф се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011.“ 

 ___________________ 

 *Регламент (ЕС) № 525/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 21 май 2013 г. относно механизъм 

за мониторинг и докладване на 

емисиите на парникови газове и за 

докладване на друга информация, 

свързана с изменението на климата, 

на национално равнище и на 

равнището на Съюза и отмяна на 

Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 

18.6.2013 г., стр. 13). 
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 **Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. 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 (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13).  

Обосновка 

Необходимо е да се осигури съгласуваност с формулировките, използвани в 

предложението на Комисията COM(2016)0789, и по-специално член 2, параграф 4. 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част I – точка 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Предвид факта, че изборът на делегиране на правомощия във връзка с решението за 

разпределяне на усилията от процедура по регулиране с контрол към делегирани 

актове или актове за изпълнение е противоречив и че задълженията по силата на 

решението ще бъдат заменени от друг регламент за периода 2021 – 2030 г., за 

предпочитане е решение 406/2009/EО да не се включва в настоящото предложение 

„Омнибус“. 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VI – точка 53 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) 

№ 1221/2009 и да се установят 

процедури за оценка, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на приложенията към този 

С цел да се актуализира Регламент (ЕО) 

№ 1221/2009 и да се установят 

процедури за оценка, на Комисията 

следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

изменение на приложенията към този 
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регламент и за допълването му с 

процедури за извършване на 

партньорска оценка на компетентните 

органи на EMAS. 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. 

регламент и за допълването му с 

процедури за извършване на 

партньорска оценка на компетентните 

органи на EMAS, както и за 

предоставяне на референтни 

документи по сектори, както и на 

документи с насоки относно 

регистрацията на организации и 

хармонизирането на процедурите. 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. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VI – точка 53 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за прилагането на Регламент (ЕО) 

№ 1221/2009, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия относно 

хармонизирането на някои процедури 

и във връзка с референтните 

заличава се 
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документи по сектори. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VI – точка 53 – параграф 3 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 

Член 16 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема посредством 

актове за изпълнение документи с 

насоки относно процедурите за 

хармонизиране, одобрени от Форума 
на компетентните органи. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 49, параграф 2. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 48 а за 

допълване на настоящия регламент, 

чрез изработване на документи с 

насоки относно процедурите за 

хармонизиране, одобрени от Форума 

на компетентните органи. 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VI – точка 53 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 

Член 17 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 48а 

относно процедурите за извършване 

на партньорска оценка на 

компетентните органи на EMAS , 

включително подходящи процедури за 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 48а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез установяване на процедури за 

извършване на партньорска оценка на 

компетентните органи на EMAS , 
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обжалване на решения, взети в резултат 

на партньорската оценка.“; 

включително подходящи процедури за 

обжалване на решения, взети в резултат 

на партньорската оценка.“ 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VI – точка 53 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 

Член 30 – параграф 6 – алинея 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема посредством актове 

за изпълнение документи с насоки 

относно процедурите за хармонизиране, 

одобрени от форума на органите по 

акредитация и лицензиращите органи. 

Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 49, параграф 2. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 48а за 

допълване на настоящия регламент 

чрез изработването на документи с 

насоки относно процедурите за 

хармонизиране, одобрени от форума на 

органите по акредитация и 

лицензиращите органи. 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VI – точка 53 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 

Член 46 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията приема 

посредством актове за изпълнение 

референтните документи по сектори, 

посочени в параграф 1, и ръководствата, 

посочени в параграф 4, в съответствие 

с процедурата, посочена в член 49, 

параграф 2. 

6. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 48аза 

допълване на настоящия регламент 

чрез приемане на референтните 

документи по сектори, посочени в 

параграф 1, и ръководствата, посочени в 

параграф 4. 
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Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VI – точка 53 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1221/2009 

Член 48a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 48a Член 48a 

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

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, 

параграф 3 и член 48, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 16, 

параграф 4, член 17, параграф 3, член 

30, параграф 6, член 46, параграф 6 и 

член 48, се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 17, параграф 3 и в 

член 48, 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. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 16, параграф 4, член 

17, параграф 3, член 30, параграф 6, 

член 46, параграф 6 и член 48, може да 

бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 
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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. 

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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*. 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 17, параграф 3 и член 48, влиза в 

сила единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът са представили 

възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на Европейския 

парламент и Съвета за него 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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 16, параграф 4, член 17, параграф 

3, член 30, параграф 6, член 46, 

параграф 6 и член 48, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът са представили 

възражения в срок от два месеца след 

нотифицирането на Европейския 

парламент и Съвета за него 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, 12.05.2016, стр. 1. * ОВ L 123, 12.05.2016, стр. 1. 

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  12 

Предложение за регламент 
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Приложение I – Част VII– точка 59 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия за 

изпълнение на Регламент (ЕО) 

№ 2150/2002 относно получаването на 

резултати, подходящия техническия 

формат за предаване на резултати и 

съдържанието на докладите за 

качество, на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

За да се гарантират еднакви условия за 

изпълнение на Регламент (ЕО) 

№ 2150/2002 относно получаването на 

резултати, подходящия техническия 

формат за предаване на резултати и 

структурата и подробните 

инструкции на докладите за качество, 

на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка 

В съответствие с изменение на члена, който привежда в съответствие 

формулировката на новото законодателство в областта на статистиката. 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VII– точка 59 – параграф 5 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 2150/2002 

Член 1 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5а 

относно установяването на таблица за 

еквивалентност между статистическата 

номенклатура на приложение III към 

този регламент и списъка на 

отпадъците, установен с Решение 

2000/532/ЕО на Комисията.*  

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез установяването на таблица за 

еквивалентност между статистическата 

номенклатура на приложение III към 

този регламент и списъка на 

отпадъците, установен с Решение 

2000/532/ЕО на Комисията.*  

____________________ ____________________ 

* Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 

3 май 2000 г. за замяна на Решение 

94/3/ЕО за установяване на списък на 

отпадъците в съответствие с член 1, 

буква а) от Директива 75/442/ЕИО на 

Съвета относно отпадъците и Решение 

* Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 

3 май 2000 г. за замяна на Решение 

94/3/ЕО за установяване на списък на 

отпадъците в съответствие с член 1, 

буква а) от Директива 75/442/ЕИО на 

Съвета относно отпадъците и Решение 
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94/904/ЕО на Съвета за установяване на 

списък на опасните отпадъци в 

съответствие с член 1, параграф 4 от 

Директива 91/689/ЕИО на Съвета 

относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 

6.9.2000 г., стр. 3).  

94/904/ЕО на Съвета за установяване на 

списък на опасните отпадъци в 

съответствие с член 1, параграф 4 от 

Директива 91/689/ЕИО на Съвета 

относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 

6.9.2000 г., стр. 3).  

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VII– точка 59 – параграф 5 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 2150/2002 

Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5а 

относно определянето на условията по 

отношение на качеството и точността.“; 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5б за 

допълване на настоящия регламент 

чрез определянето на условията по 

отношение на качеството и точността. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VII– точка 59 – параграф 5 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 2150/2002 

Член 5a – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5б 

относно приспособяването към 

икономическото и техническото 

развитие в областта на събирането и 

статистическата обработка на данни, 

както и на обработването и 

представянето на резултатите и на 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 5б за 

изменение на настоящия регламент 

чрез адаптирането му към 

икономическото и техническото 

развитие в областта на събирането и 

статистическата обработка на данни, 

както и на обработването и 
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адаптирането на спецификациите, 

изброени в приложенията. 

представянето на резултатите, и чрез 

адаптиране на спецификациите, 

изброени в приложенията. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за изменение). 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VII– точка 59 – параграф 5 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 2150/2002 

Член 5б – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 1, 

параграф 5, член 3, параграфи 1 и 4 и 

член 5а се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 1, 

параграф 5, член 3, параграфи 1 и 4 и 

член 5а се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част VII– точка 59 – параграф 5 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 2150/2002 

Член 6 – параграф 2 – буква в 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) съдържанието на докладите за 

качество, които са посочени в раздел 7 

от приложени II. 

в) структурата и подробните 

инструкции на докладите за качество, 

които са посочени в раздел 7 от 

приложение I и раздел 7 от 

приложение II.  

Обосновка 

Това изменение е в съответствие с останалите изменения на това законодателно 

досие, както и с по-новото законодателство в областта на статистиката. 

Изглежда, че целесъобразният обхват и предназначението на настоящия параграф са 

да се определят структурата и методиката на доклада, което се пояснява чрез 

предложението за изменение. В духа на доброто сътрудничество с другите 

институции настоящото изменение показва усилието на Европейския парламент да 

постигне споразумение относно това досие чрез приемане на предложената 

процедура. 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 91 – параграф 1 – второ тире 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- за изменение на приложенията 

към този регламент в определени 

случаи;  

- за изменение на приложенията 

към този регламент;  

Обосновка 

Изяснява се, че приложенията винаги са изменяни посредством делегирани актове (в 

съответствие с новата формулировка в член 131). 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 91 – параграф 3 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 

Член 13 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 131а за 

определяне на методите за изпитване. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 131а за 

допълване на Регламент (ЕО) 
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№ 1907/2006 чрез определяне на 

методите за изпитване. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 91 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 

Член 41 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 131а, след 

консултация с Агенцията, за промяна на 

процента на избраните досиета и за 

изменение или допълване на критериите 

в параграф 5. 

7. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 131а, след 

консултация с Агенцията, за изменение 

на настоящия регламент чрез 

промяна на процента на избраните 

досиета и чрез изменение или допълване 

на критериите в параграф 5. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за изменение). 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 91 – параграф 3 – точка 4 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 

Член 73 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (4a) В член 73 параграф 2 се заменя 

със следното:  

2. Окончателно решение се взема 

в съответствие с процедурата, 

посочена в член 133, параграф 4. 

Комисията изпраща 

проектоизменението на държавите-

членки най-малко 45 дни преди 

гласуването. 

“2.  „На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 131а, за 

допълнение на настоящия акт с 

окончателното решение относно 

изменението на приложение XVII.“ 
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Обосновка 

Изменение на параграф 2 с цел привеждане в съответствие на мярката с 

делегираните актове (не може да има никакво позоваване на член 133, параграф 4 

(ПРК), тъй като той ще бъде заличен от акта). 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 91 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 

Член 131a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 131a  Член 131a  

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

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 13, 

параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, 

член 58, параграфи 1 и 8, член 68, 

параграфи 1 и 2, член 131 и член 138, 

параграф 9, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 13, 

параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, 

член 58, параграфи 1 и 8, член 68, 

параграфи 1 и 2, член 131 и член 138, 

параграф 9 се предоставя на Комисията 

за пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 13, параграфи 2 и 3, 

член 41, параграф 7, член 58, параграфи 

1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 131 

и член 138, параграф 9, може да бъде 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 13, параграфи 2 и 3, 

член 41, параграф 7, член 58, параграфи 

1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 73, 

параграф 2, член 131 и член 138, 
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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. 

параграф 9, 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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*. 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 183 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 183 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 13, параграфи 2 и 3, член 41, 

параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, 

член 68, параграфи 1 и 2, член 131 и 

член 138, параграф 9, 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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 13, параграфи 2 и 3, член 41, 

параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, 

член 68, параграфи 1 и 2, член 73, 

параграф 2, член 131 и член 138, 

параграф 9, 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.; * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.; 
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Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 99 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това Комисията следва да бъде 

оправомощена в съответствие с член 

290 от Договора да приема актове за 

допълнение на настоящия регламент 

чрез разрешаване на дерогации от 

забраната за изпитвания върху 

животни, в случай че възникне 

сериозна загриженост за 

безопасността на съставки на 

съществуващи козметични продукти. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 99 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на съответните 

разпоредби на Регламент (ЕО) № 

1223/2009 относно дерогациите във 

връзка с изпитванията върху 

животни, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за приемане на решения, 

разрешаващи дерогации от забраната 

за изпитвания върху животни. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 
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Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 99 – параграф 4 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1223/2009 

Член 18 – параграф 2 – алинея 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мерките, посочени в шестата 

алинея, се приемат чрез актове за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 32, параграф 2.  

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 31а, за 

допълнение на настоящия регламент, 

като се предвиди разрешение за 

дерогацията, посочени в шестата 

алинея.  

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 99 – параграф 4 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1223/2009 

Член 20 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 31а за 

съставяне на списък с общи критерии 

относно претенциите, които може да 

бъдат използвани за козметични 

продукти, след консултиране с НКБП 

или други компетентни органи и като се 

вземат предвид разпоредбите на 

Директива 2005/29/ЕО. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 31а, за 

допълнение на настоящия регламент, 

чрез съставяне на списък с общи 

критерии относно претенциите, които 

може да бъдат използвани за 

козметични продукти, след 

консултиране с НКБП или други 

компетентни органи и като се вземат 

предвид разпоредбите на Директива 

2005/29/ЕО. 
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Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част IX– точка 99 – параграф 4 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 1223/2009 

Член 31a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 31a Член 31a 

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 2, 

параграф 3, член 13, параграф 8, член 

14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, 

член 16, параграфи 8 и 9, член 20, 

параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 2, 

параграф 3, член 13, параграф 8, член 

14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, 

член 16, параграфи 8 и 9, член 18, 

параграф 2, член 20, параграф 2 и член 

31, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 2, параграф 3, член 13, 

параграф 8, член 14, параграф 2, член 

15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 

8 и 9, член 20, параграф 2 и член 31, 

параграфи 1, 2 и 3, може да бъде 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 2, параграф 3, член 13, 

параграф 8, член 14, параграф 2, член 

15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 

8 и 9, член 18, параграф 2, член 20, 

параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, 
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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.  

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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, 

член 14, параграф 2, член 15, параграфи 

1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 20, 

параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, 

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.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, 

член 14, параграф 2, член 15, параграфи 

1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 18, 

параграф 2, член 20, параграф 2 и член 

31, параграфи 1, 2 и 3, 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.; * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.; 
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Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 143 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За постигането на целите на Директива 

2002/46/ЕО 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 тази директива с 

цел адаптирането им към техническия 

прогрес и за допълване на Директивата 

във връзка с критериите за чистота на 

веществата, изброени в приложение II 

към нея, и минималните количества от 

витамини и минерали, които трябва да 

присъстват в добавките към храни. 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. 

За постигането на целите на Директива 

2002/46/ЕО 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 тази директива с 

цел адаптирането им към техническия 

прогрес и за допълване на Директивата 

във връзка с критериите за чистота на 

веществата, изброени в приложение II 

към нея, и минималните и 

максималните количества от витамини 

и минерали, които трябва да присъстват 

в добавките към храни. 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. 



 

AD\1134874BG.docx 23/90 PE610.774v01-00 

 BG 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 143 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на Директива 

2002/46/ЕО, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия във връзка с 

определянето на максималните 

количества от витамини и минерали. 

Тези правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 143 – параграф 3 – точка 2 

Директива 2002/46/ЕО 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 12а за 

определяне на минималните 

количества от витамини и минерали, 

посочени в параграф 3 от настоящия 

член. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 12а, за да 

допълва настоящата директива, чрез 

определянето на: 

 а) минималните количества от 

витамини и минерали, посочени в 

параграф 3 от настоящия член; и 

Комисията определя максималните б) максималните количества от 
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количества от витамини и минерали, 

посочени в параграфи 1 и 2 от 

настоящия член, посредством акт за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 13, параграф 2. 

витамини и минерали, посочени в 

параграфи 1 и 2 от настоящия член. 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 143 – параграф 3 – точка 3 

Директива 2002/46/ЕО 

Член 12 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В член 12 параграф 3 се 

заличава;  

(3) В член 12 параграф 3 се заменя 

със следното: 

 За решаване на трудностите, 

посочени в параграф 1, и гарантиране 

на опазването на човешкото здраве, 

Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 12а, за 

допълнение на настоящата 

директива.  

 В такъв случай държавата членка, 

която е предприела защитни мерки, 

може да ги запази в сила, докато тези 

делегирани актове бъдат приети. 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. При липса на обосновка за 

причините за заличаване на член 12, параграф 3, се предлага да се запази 

съдържанието на тази разпоредба, за която е била приложена процедурата по 

регулиране с контрол, и да се приведе в съответствие с делегираните актове. 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 143 – параграф 3 – точка 4 

Директива 2002/46/ЕО 

Член 12a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 12a  Член 12a  

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 4, 

параграфи 2 и 5 и член 5, параграф 4, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграфи 2 и 5, член 5, параграф 4, и 

член 12, параграф 3, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за периоди с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

период. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграфи 2 и 5 и 

член 5, параграф 4, 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 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграфи 2 и 5, член 

5, параграф 4 и член 12, параграф 3, 

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 
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актове, които вече са в сила.“ актове, които вече са в сила.“ 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 2, член 5, параграф 4 и 

член 12, параграф 3, 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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 2, член 5, член 5, 

параграф 4 и член 12, параграф 3, влиза 

в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на 

акта 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, стр. 1. * ОВ L 123, 12.5.2016, стр. 1. 

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 144 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на член 29, параграф 2, 

буква и) от Директива 2002/98/ЕО, на 

Комисията следва да бъдат 

заличава се 
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предоставени изпълнителни 

правомощия за определяне на 

процедурата за нотифициране на 

сериозни нежелани реакции и 

сериозни инциденти и за определяне 

на нотификационния формат. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 144 – параграф 3 – точка 1 

Директива 2002/98/ЕО 

Член 27a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 29, 

параграфи 1 и 3, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 29, 

параграфи 1 и 3, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 
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Изменение  35 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 144 – параграф 3 – точка 3 – буква а 

Директива 2002/98/ЕО 

Член 29 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 27а 

относно изменения на техническите 

изисквания, определени в приложения 

I—IV, с цел адаптирането им към 

научно-техническия прогрес. 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 27а за 

изменяне на техническите изисквания, 

определени в приложения I—IV, с цел 

адаптирането им към научно-

техническия прогрес. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за изменение). 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 144 – параграф 3 – точка 3 – буква б 

Директива 2002/98/ЕО 

Член 29 – параграф 2 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в параграф 2 буква и) се 

заличава;  

заличава се 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 144 – параграф 3 – точка 3 – буква г 

Директива 2002/98/ЕО 

Член 29 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) добавя се следният параграф 5:  заличава се 

„Комисията определя процедурата за  
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нотифициране на сериозни нежелани 

реакции и на сериозни инциденти и 

нотификационния формат 

посредством актове за изпълнение. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата, 

посочена в член 28, параграф 2.“. 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 146 – параграф 2 – точка 2 

Директива 2003/99/ЕО 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато данните, събрани чрез 

рутинно наблюдение в съответствие с 

член 4, не са достатъчни, на Комисията 

се предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

11а за установяване на координирани 

програми за мониторинг, отнасящи се 

до една или повече зоонози и/или 

заразни агенти, причиняващи зоонози. 

Тези делегирани актове се приемат по-

специално когато са идентифицирани 

специфични потребности, за да се оцени 

рискът или за да се определят на 

равнище държави членки или Съюз 

основните стойности, свързани със 

зоонозите или заразните агенти, 

причиняващи зоонози. 

1. Когато данните, събрани чрез 

рутинно наблюдение в съответствие с 

член 4, не са достатъчни, на Комисията 

се предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

11а за допълнение на настоящата 

директива чрез установяване на 

координирани програми за мониторинг, 

отнасящи се до една или повече зоонози 

и/или заразни агенти, причиняващи 

зоонози. Тези делегирани актове се 

приемат по-специално когато са 

идентифицирани специфични 

потребности, за да се оцени рискът или 

за да се определят на равнище държави 

членки или Съюз основните стойности, 

свързани със зоонозите или заразните 

агенти, причиняващи зоонози. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 146 – параграф 2 – точка 3 
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Директива 2003/99/ЕО 

Член 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В член 11 параграфи 1 и 2 се 

заменят със следното:  

(3) Член 11 се заменя със следното: 

 „Член 11 

 Изменения в приложенията и мерки 

за прилагане 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а за 

изменение на приложения II, III и IV, 

като се вземат предвид по-специално 

следните критерии: 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11а за 

изменение на приложения II, III и IV, 

като се вземат предвид по-специално 

следните критерии: 

а) наличието на зоонози, заразни 

агенти, причиняващи зоонози, и 

антимикробна резистентност в 

животинските и човешките популации, 

в храните за животните и човека и в 

околната среда, 

а) наличието на зоонози, заразни 

агенти, причиняващи зоонози, и 

антимикробна резистентност в 

животинските и човешките популации, 

в храните за животните и човека и в 

околната среда, 

б) наличието на нови инструменти 

за мониторинг и докладване, 

б) наличието на нови инструменти 

за мониторинг и докладване, 

в) потребностите, необходими за 

оценяване на тенденциите на 

национално, европейско или световно 

равнище.“; 

в) потребностите, необходими за 

оценяване на тенденциите на 

национално, европейско или световно 

равнище. 

 Други мерки за прилагане могат да 

бъдат приети в съответствие с 

процедурата на комитет, посочена в 

член 12, параграф 2. 

Обосновка 

Въведените критерии са нови, но правят оправомощаването по-конкретно чрез 

обяснение какво би могло да оправдае изменението на приложенията (следователно не 

правят „чисто“ оправомощаване). Тъй като последният параграф на член 11 се 

запазва в предложението на Комисията без никакви промени, е уместно да се заличи 

изразът „преходни мерки“, споменат в този параграф (понеже няма повече 

необходимост от преходни мерки). 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 1829/2003 на Комисията следва 

да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за изменение на 

приложението на Регламента с цел 

адаптиране към техническия прогрес и 

за допълване на Регламента чрез 

установяване на подходящи по-ниски 

прагове за наличието на ГМО в храни и 

фуражи, под които при определени 

условия не се прилага изискването на 

етикетиране, и чрез установяване на 

специални правила относно 

информацията, която трябва да бъде 

предоставена от доставчиците на едро 

на храни за крайните потребители. 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 1829/2003 на Комисията следва 

да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за изменение на 

приложението на Регламента с цел 

адаптиране към техническия прогрес и 

за допълване на Регламента, чрез 

определяне кои храни и фуражи 

попадат в обхвата на различни части 

от него, чрез установяване на 

подходящи по-ниски прагове за 

наличието на ГМО в храни и фуражи, 

под които при определени условия не се 

прилага изискването на етикетиране, 

чрез установяване на мерките, 

необходими на операторите, за да 

отговорят на изискванията на 

компетентните органи, мерките, 

необходими на операторите, за да 

спазват изискванията за етикетиране, 

и чрез установяване на специални 

правила относно информацията, която 

трябва да бъде предоставена от 

доставчиците на едро на храни за 

крайните потребители. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия за 

изпълнение на Регламент (ЕО) № 

1829/2003, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия относно мерките, 

За да се гарантират еднакви условия за 

изпълнение на Регламент (ЕО) № 

1829/2003, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия относно правилата, 
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необходими на операторите, за да 

отговорят на изискванията на 

компетентните органи, мерките, 

необходими на операторите, за да 

спазват изискванията за 

етикетиране, и правилата, необходими 

за улесняване на еднообразното 

прилагане на някои разпоредби. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

необходими за улесняване на 

еднообразното прилагане на някои 

разпоредби. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 4 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 3 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез актове за изпълнение 

Комисията може да реши дали даден 

вид храна попада в обхвата на 

настоящия раздел. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 35, параграф 2. 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а за 

допълнение на настоящия регламент 

чрез определяне дали даден вид храна 

попада в обхвата на настоящия 

раздел.  

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 4 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 12 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а за 

установяване на подходящи по-ниски 

прагове, по-специално по отношение на 

храните, съдържащи ГМО или състоящи 

се от ГМО, или за да се вземе под 

внимание напредъкът в науката и 

технологиите. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а, за 

допълнение на настоящия регламент, 

чрез установяване на подходящи по-

ниски прагове, по-специално по 

отношение на храните, съдържащи ГМО 

или състоящи се от ГМО, или за да се 

вземе под внимание напредъкът в 

науката и технологиите.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 4 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 14 Член 14 

Делегирани правомощия и правомощия 

за изпълнение 

Делегирани правомощия и правомощия 

за изпълнение 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а за 

приемане на специални правила 

относно информацията, която 

трябва да бъде предоставена от 

доставчиците на едро на храни за 

крайните потребители. За да се вземе 

под внимание специфичното 

положение на доставчиците на едро, 

такива правила могат да предвидят 

адаптиране на изискванията, 

установени в член 13, параграф 1, 

буква д). 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а, за 

допълнение на настоящия регламент, 

чрез определянето на: 

 а) мерки, необходими на 

операторите, за да отговорят на 

изискванията на компетентните 

органи, посочени в член 12, параграф 



 

PE610.774v01-00 34/90 AD\1134874BG.docx 

BG 

3; 

 б) мерки, необходими на 

операторите, за да спазват 

изискванията за етикетиране, 

установени в член 13; и 

 в) специални правила относно 

информацията, която трябва да бъде 

предоставена от доставчиците на 

едро на храни за крайните 

потребители. За да се вземе под 

внимание специфичното положение 

на доставчиците на едро, такива 

правила могат да предвидят 

адаптиране на изискванията, 

установени в член 13, параграф 1, 

буква д). 

2. Комисията може да приема чрез 

актове за изпълнение:  

2. Комисията може да приеме 

подробни разпоредби за улесняване на 

еднообразното прилагане на параграф 

13 от настоящия член чрез актове за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 35, 

параграф 2. 

а) мерки, необходими на 

операторите, за да отговорят на 

изискванията на компетентните 

органи, посочени в член 12, параграф 

3;  

 

б) мерки, необходими на 

операторите, за да спазват 

изискванията за етикетиране, 

установени в член 13;  

 

в) подробни правила за улесняване 

на еднообразното прилагане на член 

13.  

 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата, 

посочена в член 35, параграф 2. 

 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 
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Изменение  45 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 4 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 15 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез актове за изпълнение 

Комисията може да реши дали даден 

вид фуражи попада в обхвата на 

настоящия раздел. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 35, параграф 2. 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а, за 

допълнение на настоящия регламент, 

чрез определяне дали даден вид 

фуражи попада в обхвата на 

настоящия раздел.  

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а за 

установяване на подходящи по-ниски 

прагове, по-специално по отношение на 

фуражите, съдържащи ГМО или 

състоящи се от ГМО, или за да се вземе 

под внимание напредъкът в науката и 

технологиите. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а, за 

допълнение на настоящия регламент, 

чрез установяване на подходящи по-

ниски прагове, по-специално по 

отношение на фуражите, съдържащи 

ГМО или състоящи се от ГМО, или за 

да се вземе под внимание напредъкът в 

науката и технологиите.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  47 

Предложение за регламент 
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Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 4 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 26 Член 26 

Правомощия за изпълнение Делегирани правомощия и правомощия 

за изпълнение 

Комисията може да приема чрез актове 

за изпълнение:  

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 34а, за 

допълнение на настоящия регламент, 

чрез определянето на: 

а) мерки, необходими на 

операторите, за да отговорят на 

изискванията на компетентните органи, 

посочени в член 24, параграф 3;  

а) мерки, необходими на 

операторите, за да отговорят на 

изискванията на компетентните органи, 

посочени в член 24, параграф 3;  

б) мерки, необходими на 

операторите, за да спазват изискванията 

за етикетиране, установени в член 25;  

б) мерки, необходими на 

операторите, за да спазват изискванията 

за етикетиране, установени в член 25.  

в) подробни правила за улесняване 

на еднообразното прилагане на член 

25.  

 

Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 35, параграф 2. 

2. Комисията може да приеме 

подробни разпоредби за улесняване на 

еднообразното прилагане на член 25 

чрез актове за изпълнение. Тези актове 

за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 35, параграф 2. 

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 147 – параграф 4 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 34a 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 34a Член 34a 

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 12, 

параграф 4, член 14, параграф 1а, член 

24, параграф 4 и член 32, параграф 6, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 2, член 12, параграф 4, член 

14, параграф 1, член 15, параграф 2, 

член 24, параграф 4, член 26, параграф 1 

и член 32, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 12, параграф 4, член 14, 

параграф 1а, член 24, параграф 4 и член 

32, параграф 6, може да бъдат 

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. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 2, член 12, 

параграф 4, член 14, параграф 1, член 

15, параграф 2, член 24, параграф 4, 

член 26, параграф 1 и член 32, параграф 

3, 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 
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актове, които вече са в сила.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 12, параграф 4, член 14, параграф 

1а, член 24, параграф 4 или член 32, 

параграф 6, 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.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 2, член 12, параграф 4, 

член 14, параграф 1, член 15, параграф 

2, член 24, параграф 4, член 26, 

параграф 1 или член 32, параграф 6, 

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. * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 2160/2003 на Комисията следва 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 2160/2003 на Комисията следва 
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да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за изменение на 

приложения I, II и III към Регламента и 

за допълване на Регламента във връзка с 

целите на Съюза за намаляване на 

случаите на заболявания от зоонози и 

агенти, причиняващи зоонози, 

специфичните методи на контрол, 

специфичните правила относно 

критериите във връзка с вноса от трети 

страни, отговорностите и задачите на 

референтните лаборатории на Съюза и 

някои отговорности и задачи на 

националните референтни лаборатории. 

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. 

да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за изменение на 

приложения I, II и III към Регламента и 

за допълване на Регламента във връзка с 

целите на Съюза за намаляване на 

случаите на заболявания от зоонози и 

агенти, причиняващи зоонози, 

специфичните методи на контрол, 

специфичните правила относно 

критериите във връзка с вноса от трети 

страни, отговорностите и задачите на 

референтните лаборатории на Съюза, за 

одобряване на методите на тестване и 

по отношение на някои отговорности и 

задачи на националните референтни 

лаборатории. 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. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 

2160/2003, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия относно одобряването на 

методи за изпитване. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 4 – параграф 1 – уводна част  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а 

относно целите на Съюза за намаляване 

случаите на заболявания от зоонози и 

агенти, причиняващи зоонози, изброени 

в приложение I, колона 1, в 

животинските популации, изброени в 

приложение I, колона 2, като се отчитат 

по-специално: 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а 

относно целите на Съюза за намаляване 

случаите на заболявания от зоонози и 

агенти, причиняващи зоонози, изброени 

в приложение I, колона 1, в 

животинските популации, изброени в 

приложение I, колона 2, за допълнение 

на настоящия регламент, като се 

отчитат по-специално: 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 8 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а 

относно:  

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове, за допълнение на настоящия 

регламент, в съответствие с член 13а 

относно:  

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Без да се засягат разпоредбите на 

член 5, параграф 6, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

13а за определяне на правилата, 

отнасящи се до установяването от 

държавите членки на посочените в член 

5, параграф 5 и в параграф 2 от 

настоящия член критерии. 

4. Без да се засягат разпоредбите на 

член 5, параграф 6, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

13а, за допълнение на настоящия 

регламент, чрез определяне на 

правилата, отнасящи се до 

установяването от държавите членки на 

посочените в член 5, параграф 5 и в 

параграф 2 от настоящия член критерии. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 10 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разрешителното може да бъде отнето в 

съответствие със същата процедура и 

без да се засягат разпоредбите на член 5, 

параграф 6, на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а за 

Разрешителното може да се отнеме в 

съответствие със същата процедура. Без 

да се засягат разпоредбите на член 5, 

параграф 6, на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, за 
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определяне на специфични правила 

относно тези критерии. 
допълване на настоящия регламент, 
за определяне на специфични правила 

относно тези критерии.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 6 – буква а 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а за 

определяне на отговорностите и 

задачите на референтните лаборатории 

на Съюза, по-специално по отношение 

на съгласуването на техните дейности с 

тези на националните референтни 

лаборатории. 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, за 

допълване на настоящия регламент, 

чрез определяне на отговорностите и 

задачите на референтните лаборатории 

на Съюза, по-специално по отношение 

на съгласуването на техните дейности с 

тези на националните референтни 

лаборатории.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 6 – буква б 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 11 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а за 

определяне на отговорностите и 

задачите на националните референтни 

лаборатории, по-специално по 

отношение на съгласуването на техните 

дейности с тези на референтните 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, за 

допълване на настоящия регламент, 

чрез определяне на отговорностите и 

задачите на националните референтни 

лаборатории, по-специално по 

отношение на съгласуването на техните 
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лаборатории в държавите членки, 

определени съгласно член 12, параграф 

1, буква а). 

дейности с тези на референтните 

лаборатории в държавите членки, 

определени съгласно член 12, параграф 

1, буква а). 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 12 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията може да одобри 

чрез актове за изпълнение други 

методи за изследването, посочено в 

параграф 3. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 14, 

параграф 2. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, за 

допълване на настоящия регламент, 

чрез одобряване на други методи за 

изследването, различни от 

посочените в първа и втора алинея на 

този параграф.  

Обосновка 

Изменение за синхронизиране на мярката, предоставена преди това съгласно 

процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 13 Член 13 

 Мерки за изпълнение 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а за 

изменение на елементи във връзка със 

съответните здравни сертификати. 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, за 

допълване на настоящия регламент, 

чрез изменение на елементи във връзка 
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със съответните здравни сертификати.“; 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата, 

посочена в член 14, параграф 2. 

Други мерки за прилагане могат да 

бъдат приети в съответствие с 

процедурата по регулиране, посочена в 

член 14, параграф 2. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (за допълване). Тъй като последният 

параграф на член 13 се запазва в предложението на Комисията без никакви промени, е 

уместно да се заличи изразът „преходни мерки“, споменат в този параграф (понеже 

няма повече необходимост от преходни мерки). 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 151 – параграф 3 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 

Член 13a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 3, 

параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, 

член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, 

член 10, параграф 5, член 11, параграфи 

2 и 4 и член 13, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, 

член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, 

член 10, параграф 5, член 11, параграфи 

2 и 4, член 12, параграф 3, алинея 

трета и член 13, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 
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срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграфи 1, 6 и 7, 

член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, 

член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, 

член 11, параграфи 2 и 4 и член 13, 

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. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграфи 1, 6 и 7, 

член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, 

член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, 

член 11, параграфи 2 и 4 и член 12, 

параграф 3, алинея трета и член 13 

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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година. 

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. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, 

параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, 

параграф 4, член 10, параграф 5, член 

11, параграфи 2 и 4 и член 13, 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 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, 

параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, 

параграф 4, член 10, параграф 5, член 

11, параграфи 2 и 4, член 12, параграф 

3, алинея трета и член 13, 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 
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или на Съвета. инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

________________________ ________________________ 

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

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII– точка 152 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За постигането на целите на Директива 

2004/23/ЕО на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за допълването ѝ с 

изисквания относно проследяемостта на 

тъканите и клетките, както и на 

продуктите и материалите, които влизат 

в контакт с тях и имат влияние върху 

качеството и безопасността им, и за 

допълването ѝ с някои технически 

изисквания. 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.  

За постигането на целите на Директива 

2004/23/ЕО на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за допълването ѝ с 

изисквания относно проследяемостта на 

тъканите и клетките, както и на 

продуктите и материалите, които влизат 

в контакт с тях и имат влияние върху 

качеството, за установяване на 

процедури за гарантиране на 

проследяемостта и за проверка на 

еквивалентните стандарти на 

качество и безопасност на вносните 

клетки и тъкани, и за допълването ѝ с 

някои технически изисквания. 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 
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държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове.  

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете, синхронизиращи мерките, предоставени 

преди това съгласно процедура по регулиране с контрол на делегирани актове. 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 152 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на Директива 

2004/23/ЕО, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за установяване на 

процедури за осигуряване на 

проследяемост и на процедури за 

извършване на контрол на спазването 

на еквивалентни стандарти за 

качество и безопасност на внесените 

тъкани и клетки. Тези правомощия 

следва да бъдат упражнявани в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 

182/2011. 

заличава се 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете за уреждане на мерките, които по-рано 

бяха внасяни съгласно процедура по регулиране с контрол, чрез делегирани актове. 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 152 – параграф 3 – точка 1 

Директива 2004/23/ЕО 

Член 8 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 28а за 

установяване на изисквания относно 

проследяемостта на тъканите и 

клетките, както и на продуктите и 

материалите, които влизат в контакт с 

тях и имат влияние върху качеството и 

безопасността им.  

актове в съответствие с член 28а с цел 

допълване на настоящата директива, 

чрез установяване на изисквания 

относно проследяемостта на тъканите и 

клетките, на продуктите и материалите, 

които влизат в контакт с тях и имат 

влияние върху качеството и 

безопасността им, както и чрез 

установяване на процедури за 

гарантиране на проследяемост на 

равнището на Съюза. 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярката, която по-рано беше внесена съгласно процедура 

по регулиране с контрол, чрез делегирани актове и за поясняване на предоставените 

правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 152 – параграф 3 – точка 1 

Директива 2004/23/ЕО 

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Комисията установява 

процедурите за осигуряване на 

проследяемост на равнището на 

Съюза посредством актове за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 29, параграф 2.“; 

заличава се 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове и за поясняване на предоставените 

правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 152 – параграф 3 – точка 2 

Директива 2004/23/ЕО 

Член 9 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията установява 

процедурите за извършване на контрол 

на спазването на еквивалентни 

стандарти за качество и безопасност в 

съответствие с параграф 1 посредством 

актове за изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 29, параграф 2. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 28а с 

цел допълване на настоящата 

директива, чрез установяване на 
процедурите за извършване на контрол 

на спазването на еквивалентни 

стандарти за качество и безопасност в 

съответствие с параграф 1. 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 152 – параграф 3 – точка 3 

Директива 2004/23/ЕО 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 28а 

относно техническите изисквания, 

посочени в параграф 1, букви а)—и).  

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 28а с цел 

допълване на настоящата директива, 

относно техническите изисквания, 

посочени в параграф 1, букви а)—и).  

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 152 – параграф 3 – точка 4 

Директива 2004/23/ЕО 

Член 28a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 28a  Член 28a  

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 
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1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 8, 

параграф 5 и член 28, параграф 2, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, 

параграф 5, член 9, параграф 4 и член 

28, параграф 2, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 8, параграф 5 и член 28, 

параграф 2, 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. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 8, параграф 5, член 9, 

параграф 4 и член 28, параграф 2, 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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

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

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 8, параграф 5 и член 28, параграф 

2, 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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 8, параграф 5, член 9, параграф 4 и 

член 28, параграф 2, 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.“; * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“; 

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 153 – параграф 2 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 852/2004 

Член 4 – параграф 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а за 

приемане на специфичните хигиенни 

мерки, посочени параграф 3, по-

специално относно: 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а с цел 

допълване на настоящия регламент, 

чрез определяне на специфичните 

хигиенни мерки, посочени параграф 3, 

по-специално относно: 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 
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Изменение  68 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 153 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 852/2004 

Член 6 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) делегиран акт, който Комисията 

има правомощието да приеме в 

съответствие с член 13а. 

в) делегиран акт, който Комисията 

има правомощието да приеме в 

съответствие с член 13а с цел допълване 

на настоящия регламент.“ 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 153 – параграф 2 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 852/2004 

Член 13 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а за 

предоставяне на дерогации от 

приложения I и II, като се вземат 

предвид съответните рискови фактори, 

при условие че подобни дерогации не 

засягат постигането на следните цели 

на настоящия регламент: 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а с цел 

допълване на настоящия регламент 

чрез предоставяне на дерогации от 

приложения I и II, по-специално за 

улесняване на изпълнението на член 5 

за малките предприятия, като се 

вземат предвид съответните рискови 

фактори, при условие че подобни 

дерогации не засягат постигането на 

целите на настоящия регламент. 

а) улесняване на прилагането на 

член 5 за малките предприятия; 

 

б) предприятия, произвеждащи, 

третиращи или обработващи 

суровина, предназначена за 

производството на силно рафинирани 

хранителни продукти, които са 

преминали през третиране с цел 

осигуряването на тяхната 
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безопасност.“; 

Обосновка 

Настоящото изменение съответства по-добре на първоначалната формулировка на 

параграф 2. Дерогациите следва да не засягат никоя от целите на Регламента. 

Формулировката, предложена от Комисията, не носи никакъв смисъл, тъй като тя 

смесва основанията за дерогации с целите на Регламента (букви а) и б) не са целите 

на Регламента). Освен това буква б) не е включена в настоящата формулировка на 

член 13 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 153 – параграф 2 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 852/2004 

Член 13a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 13a  Член 13a  

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

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 4, 

параграф 4, член 6, параграф 3, буква в), 

член 12 и член 13, параграфи 1 и 2, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 4, 

параграф 4, член 6, параграф 3, буква в) 

и член 13, параграфи 1 и 2, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 
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3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 4, член 6, 

параграф 3, буква в), член 12 и член 13, 

параграфи 1 и 2, 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. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 4, член 6, 

параграф 3, буква в) и член 13, 

параграфи 1 и 2, 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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година*. 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година*. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, 

буква в), член 12 и член 13, параграфи 1 

и 2, 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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, 

буква в) и член 13, параграфи 1 и 2, 

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.; * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.; 
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Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 155 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 854/2004 

Член 17 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18а за 

предоставяне на дерогации от 

приложения I,II, III, IV, V и VI, като се 

вземат предвид съответните рискови 

фактори, при условие че подобни 

дерогации не засягат постигането на 

следните цели на настоящия 

регламент: 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове с цел допълване на настоящия 

регламент, в съответствие с член 18а за 

предоставяне на дерогации от 

приложения I,II, III, IV, V и VI, като се 

вземат предвид съответните рискови 

фактори, при условие че подобни 

дерогации не засягат постигането на 

целите на настоящия регламент, за да: 

Обосновка 

Изменението в член 17, параграф 2 пояснява предоставените правомощия (т.е. с цел 

допълване). 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 155 – параграф 2 – точка 3 – буква а 

Регламент (ЕО) № 854/2004 

Член 18 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга общото приложение на 

член 16 и член 17, параграф 1, 

Комисията може да приеме следните 

мерки посредством актове за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие 

с процедурата, посочена в член 12, 

параграф 2.“;  

Без да се засяга общото приложение на 

член 17, параграф 1, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове за допълване на 

настоящия регламент в съответствие 

с член 18а, за да приема следните 

мерки:  
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Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. Вече не е необходима препратка към член 

16, тъй като според предложението на Комисията той отпада. 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 155 – параграф 2 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 854/2004 

Член 18a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18a  Член 18a  

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

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, 

параграфи 1 и 2, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 17, 

параграфи 1 и 2, и член 18 се предоставя 

на Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 17, параграфи 1 и 2, 

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 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 17, параграфи 1 и 2 и в 

член 18, 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 
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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. 

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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година*. 

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година*. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 17, параграфи 1 и 2, 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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 17, параграфи 1 и 2 и в член 18, 

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. * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 1 – тире 5 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 - приемането на списъка на 

Съюза на разрешените здравни 

претенции, различни от 

претенциите за намаляване на риска 

от заболяване и от претенциите, 

отнасящи се до развитието и 

здравето на децата, и на условията за 

използването на тези претенции, във 

връзка с внасянето на изменения в 

списъка или допълването му и във 

връзка с окончателните решения по 

заявления за разрешение на 

претенции.  

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се осигурят еднакви условия за 

изпълнение на Регламент (ЕО) № 

1924/2006, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия във връзка с приемането 

на списъка на Съюза на разрешените 

здравни претенции, различни от 

претенциите за намаляване на риска 

от заболяване и от претенциите, 

отнасящи се до развитието и 

здравето на децата, и на условията за 

използването на тези претенции, във 

връзка с внасянето на изменения в 

списъка или допълването му и във 

връзка с окончателните решения по 

заявления за разрешение на 

претенции. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 

182/2011. 

заличава се 
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Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 1 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 7 и член 10, параграф 2, букви а) и 

б) не се прилагат в случай на храни, 

които не са предварително опаковани 

(включително пресни продукти, като 

плодове, зеленчуци или хляб), 

предлагани за продажба на краен 

потребител или на заведения за 

обществено хранене, и за храни, 

опаковани на мястото на продажба по 

искане на купувача или предварително 

опаковани с оглед непосредствена 

продажба. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а 

относно информацията върху етикета за 

тези храни, които не са предварително 

опаковани. Националните разпоредби 

могат да се прилагат до приемането на 

тези делегирани актове. 

Член 7 и член 10, параграф 2, букви а) и 

б) не се прилагат в случай на храни, 

които не са предварително опаковани 

(включително пресни продукти, като 

плодове, зеленчуци или хляб), 

предлагани за продажба на краен 

потребител или на заведения за 

обществено хранене, и за храни, 

опаковани на мястото на продажба по 

искане на купувача или предварително 

опаковани с оглед непосредствена 

продажба. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а с цел 

допълване на настоящия регламент, 

относно информацията върху етикета за 

тези храни, които не са предварително 

опаковани. Националните разпоредби 

могат да се прилагат до приемането на 

тези делегирани актове. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 1 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. По отношение на генерични 

обозначения (наименования), 

4. По отношение на генерични 

обозначения (наименования), 
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традиционно използвани за 

обозначаване на особеност на клас 

храни или напитки, които биха могли да 

внушават ефект върху здравето на 

човека, заинтересованите стопански 

субекти в хранителната промишленост 

могат да подадат заявление за дерогация 

от параграф 3. Заявлението се изпраща 

до националния компетентен орган на 

държава членка, която незабавно го 

препраща на Комисията. Комисията 

приема и разгласява публично 

правилата за стопанските субекти в 

хранителната промишленост, съгласно 

които се подават такива заявления, за да 

се гарантира прозрачното им 

разглеждане в разумен срок. На 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 24а относно 

дерогациите от параграф 3. 

традиционно използвани за 

обозначаване на особеност на клас 

храни или напитки, които биха могли да 

внушават ефект върху здравето на 

човека, заинтересованите стопански 

субекти в хранителната промишленост 

могат да подадат заявление за дерогация 

от параграф 3. Заявлението се изпраща 

до националния компетентен орган на 

държава членка, която незабавно го 

препраща на Комисията. Комисията 

приема и разгласява публично 

правилата за стопанските субекти в 

хранителната промишленост, съгласно 

които се подават такива заявления, за да 

се гарантира прозрачното им 

разглеждане в разумен срок. На 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 24а с цел допълване 

на настоящия регламент, относно 

дерогациите от параграф 3.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 2 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а за 

дерогация от втора алинея, буква г) от 

настоящия член в случай на хранителни 

вещества, които една балансирана и 

разнообразна диета не може да осигури 

в достатъчни количества; делегираните 

актове съдържат условия за прилагане 

на дерогациите, като се вземат под 

внимание специалните условия в 

държавите членки. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а с цел 

допълване на настоящия регламент, 

чрез дерогация от втори параграф, 

буква г) от настоящия член в случай на 

хранителни вещества, които една 

балансирана и разнообразна диета не 

може да осигури в достатъчни 

количества; делегираните актове 

съдържат условия за прилагане на 

дерогациите, като се вземат под 

внимание специалните условия в 
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държавите членки. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 3 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а за 

установяване до 19 януари 2009 г. на 

специфични профили на хранителните 

съставки, заедно с изключенията, на 

които следва да отговарят храни или 

определени категории храни, за да могат 

да поддържат хранителни или здравни 

претенции, както и на условията за 

използване на хранителни или здравни 

претенции за храни или категории храни 

по отношение на профилите на 

хранителните съставки.“; 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а с цел 

допълване на настоящия регламент, 

чрез установяване до 19 януари 2009 г. 

на специфични профили на 

хранителните съставки, заедно с 

изключенията, на които следва да 

отговарят храни или определени 

категории храни, за да могат да 

поддържат хранителни или здравни 

претенции, както и на условията за 

използване на хранителни или здравни 

претенции за храни или категории храни 

по отношение на профилите на 

хранителните съставки.“; 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 3 – буква а – подточка ii  

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 4 – параграф 1 – алинея 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а 

относно актуализирането на профилите 

„На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а с цел 

допълване на настоящия регламент, 
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на хранителни съставки и условията за 

тяхната употреба, за да се вземе предвид 

съответното научно развитие. За тази 

цел се извършват консултации със 

заинтересованите лица, и по-специално 

със стопанските субекти в хранителната 

промишленост и потребителските 

групи.“;  

относно актуализирането на профилите 

на хранителни съставки и условията за 

тяхната употреба, за да се вземе предвид 

съответното научно развитие. За тази 

цел се извършват консултации със 

заинтересованите лица, и по-специално 

със стопанските субекти в хранителната 

промишленост и потребителските 

групи.“;  

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 3 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 4 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а 

относно мерки, с които се определят 

храните или категориите храни, 

различни от посочените в параграф 3 от 

настоящия член, за които следва да се 

ограничат или забранят хранителните 

или здравните претенции. 

5. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а с цел 

допълване на настоящия регламент, 

относно мерки, с които се определят 

храните или категориите храни, 

различни от посочените в параграф 3 от 

настоящия член, за които следва да се 

ограничат или забранят хранителните 

или здравните претенции. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. След консултиране с Органа 

Комисията приема посредством акт за 

3. След консултиране с Органа 

Комисията приема посредством 
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изпълнение списък на Съюза на 

разрешените претенции, посочени в 

параграф 1, и всички необходими 

условия за използване на тези 

претенции най-късно до 31 януари 2010 

г. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 25, 

параграф 2. 

делегирани актове списък на Съюза на 

разрешените претенции, посочени в 

параграф 1, и всички необходими 

условия за използване на тези 

претенции най-късно до 31 януари 2010 

г. . 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мерките, които по-рано бяха внасяни съгласно процедура 

по регулиране с контрол, с делегирани актове (формулировка, предложена от 

Правната служба). 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 13 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията приема по своя 

инициатива или по искане на държава 

членка и след консултиране с Органа 

всички промени в списъка, посочен в 

параграф 3, които се извършват въз 

основа на всеобщо приети научни 

доказателства и посредством акт за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 25, параграф 2. 

4. Комисията приема по своя 

инициатива или по искане на държава 

членка и след консултиране с Органа, 

посредством делегирани актове в 

съответствие с член 24а, всички 

промени в списъка, посочен в параграф 

3, които се извършват въз основа на 

всеобщо приети научни доказателства. .  

Обосновка 

Изменение за уреждане на мерките, които по-рано бяха внасяни съгласно процедура 

по регулиране с контрол, с делегирани актове (формулировка, предложена от 

Правната служба). 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

 Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 6 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 17 – параграф 3 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема окончателното 

решение по заявлението посредством 

акт за изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 25, параграф 2.“;  

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема 

окончателното решение по заявлението, 

с цел допълване на настоящия 

регламент, посредством делегирани 

актове в съответствие с член 24а.  

Обосновка 

Изменение за уреждане на мерки, които по-рано бяха внасяни съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 6 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 17 – параграф 3 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) преди изтичането на 

петгодишния срок, ако претенцията 

продължава да отговаря на 

определените в настоящия регламент 

условия, Комисията приема мерки за 

разрешаване на претенцията без 

ограничение на ползването посредством 

акт за изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 25, параграф 2. 

б) преди изтичането на 

петгодишния срок, ако претенцията 

продължава да отговаря на 

определените в настоящия регламент 

условия, Комисията е упълномощена да 

приема мерки за разрешаване на 

претенцията без ограничение на 

ползването, с цел допълнение на 

настоящия регламент, посредством 

делегирани актове в съответствие с 

член 24а. 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мерки, които по-рано бяха внасяни съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 7 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 18 – параграф 5 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато Органът се произнесе със 

становище, което не подкрепя 

включването на претенцията в списъка, 

посочен в параграф 4, Комисията 

приема решение по заявлението 

посредством акт за изпълнение. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 25, параграф 2.“;  

Комисията приема делегирани актове 

в съответствие с член 24а с цел 

допълнение на настоящия регламент, 

във връзка с решението си по 

заявлението, когато Органът се 

произнесе със становище, което не 

подкрепя включването на претенцията в 

списъка, посочен в параграф 4.  

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 7 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 18 – параграф 5 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) преди изтичането на 

петгодишния срок, ако претенцията 

продължава да отговаря на 

определените в настоящия регламент 

условия, Комисията приема мерки за 

разрешаване на претенцията без 

ограничение на ползването 

посредством акт за изпълнение. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 25, параграф 2. 

б) преди изтичането на 

петгодишния срок, ако претенцията 

продължава да отговаря на 

определените в настоящия регламент 

условия, Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а, с 

цел допълнение на настоящия 

регламент, за разрешаване на 

претенцията без ограничение на 

ползването. 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 8 
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Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 24a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Член 24a  „Член 24a  

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 1, 

параграфи 2 и 4, член 3, член 4, 

параграфи 1 и 5 и член 8, параграф 2, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 1, 

параграфи 2 и 4, член 3, член 4, 

параграфи 1 и 5, член 8, параграф 2, 

член 13, параграфи 3 и 4, член 17, 

параграфи 3 и 4, член 18, параграф 5 и 

член 28, параграф 6а, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 1, параграфи 2 и 4, член 

3, член 4, параграфи 1 и 5 и член 8, 

параграф 2, 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 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 1, параграфи 2 и 4, член 

3, член 4, параграфи 1 и 5, член 8, 

параграф 2, член 13, параграфи 3 и 4, 

член 17, параграфи 3 и 4, член 18, 

параграф 5 и член 28, параграф 6а, 

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 
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действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила.  

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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета. 

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 1, параграфи 2 и 4, член 3, член 4, 

параграфи 1 и 5 и член 8, параграф 2, 

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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 1, параграфи 2 и 4, член 3, член 4, 

параграфи 1 и 5, член 8, параграф 2, 

член 13, параграфи 3 и 4, член 17, 

параграфи 3 и 4, член 18, параграф 5 и 

член 28, параграф 6а, 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, стр. 1.“; * ОВ L 123, 12.5.2016, стр. 1.“; 

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 158 – параграф 4 – точка 10 – буква б 
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Регламент (ЕО) № 1924/2006 

Член 28 – параграф 6 – буква а – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) след консултиране с Органа 

Комисията приема решение относно 

разрешените по този ред здравни 

претенции посредством акт за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие 

с процедурата, посочена в член 25, 

параграф 2. 

ii) след консултиране с Органа 

Комисията приема делегирани актове, 

с цел допълнение на настоящия 

регламент, за определяне на 

разрешените по този ред здравни 

претенции в съответствие с член 24а. 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 1925/2006 на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за изменение на приложения I 

и II към Регламента с цел адаптирането 

му към техническия и научния прогрес, 

за изменение на приложение III към 

Регламента с цел разрешаване на 

използването на витамини, минерали и 

някои други вещества, чиято употреба е 

забранена, ограничена или в процес на 

оценка от Съюза, и за допълване на 

Регламента чрез определяне на 

допълнителните храни или категории 

храни, в които не могат да бъдат 

влагани витамини и минерали, чрез 

определяне на критериите за чистота за 

витаминните форми и минералните 

вещества и чрез определяне на 

минималните количества чрез дерогация 

от значителните количества за 

конкретни храни или категории храни. 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 1925/2006 на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за изменение на приложения I 

и II към Регламента с цел адаптирането 

му към техническия и научния прогрес, 

за изменение на приложение III към 

Регламента с цел разрешаване на 

използването на витамини, минерали и 

някои други вещества, чиято употреба е 

забранена, ограничена или в процес на 

оценка от Съюза, за допълване на 

Регламента чрез определяне на 

допълнителните храни или категории 

храни, в които не могат да бъдат 

влагани витамини и минерали, чрез 

определяне на критериите за чистота за 

витаминните форми и минералните 

вещества и чрез определяне на 

минималните количества чрез дерогация 

от значителните количества за 

конкретни храни или категории храни, 
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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.  

както и определяне на максималните 

количества витамини и минерали, 

влагани в храните, за да се определят 

условията за ограничаване или 

забрана на добавянето на определен 

витамин или минерал. 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. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете за уреждане на мерките, които по-рано 

бяха внасяни съгласно процедура по регулиране с контрол, чрез делегирани актове. 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 

1925/2006, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия във връзка с 

количествата витамини или 

минерали, които се влагат в храните, 

и във връзка с условията, които 

ограничават или забраняват 

влагането на определен витамин или 

заличава се 
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минерал. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете за уреждане на мерките, които по-рано 

бяха внасяни съгласно процедура по регулиране с контрол, чрез делегирани актове. 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а 

относно мерки за определяне на 

допълнителните храни или категории 

храни, в които не могат да бъдат 

влагани витамини и минерали, въз 

основа на научни доказателства и като 

се вземе предвид тяхната хранителна 

стойност. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 
относно мерки за определяне на 

допълнителните храни или категории 

храни, в които не могат да бъдат 

влагани витамини и минерали, въз 

основа на научни доказателства и като 

се вземе предвид тяхната хранителна 

стойност. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а 

относно мерки за определяне на 

критериите за чистота за витаминните 

форми и минералните вещества, 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 
относно мерки за определяне на 

критериите за чистота за витаминните 
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изброени в приложение II, освен когато 

критериите за чистота се прилагат по 

силата на параграф 2 от настоящия член. 

форми и минералните вещества, 

изброени в приложение II, освен когато 

критериите за чистота се прилагат по 

силата на параграф 2 от настоящия член. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 3 – точка 4 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в храните се влага 

витамин или минерал, общото 

количество на витамина или минерала, 

което се съдържа, независимо с каква 

цел, в храната, която се продава, не 

надвишава максималните количества. 

Комисията определя тези количества 

посредством акт за изпълнение. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 14, параграф 2. За тази 

цел Комисията може да представи 

проект на мерки за максималните 

количества в срок до 19 януари 2009 г. 

За концентрирани или дехидратирани 

продукти определените максимални 

количества са тези, които се съдържат в 

храните, когато са приготвени за 

консумация в съответствие с указанията 

на производителя.  

1. Когато в храните се влага 

витамин или минерал, общото 

количество на витамина или минерала, 

което се съдържа, независимо с каква 

цел, в храната, която се продава, не 

надвишава максималните количества. 

Комисията приема делегирани актове в 

съответствие с член 13а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 

относно тези максимални 

количества. За тази цел Комисията 

може да представи проект на мерки за 

максималните количества в срок до 19 

януари 2009 г. За концентрирани или 

дехидратирани продукти определените 

максимални количества са тези, които 

се съдържат в храните, когато са 

приготвени за консумация в 

съответствие с указанията на 

производителя.  

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове и за поясняване на предоставените 

правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 3 – точка 4 – буква а 
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Регламент (ЕО) № 1925/2006 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията определя всички 

условия, които ограничават или 

забраняват влагането на определен 

витамин или минерал в храна или 

категория храни, посредством акт за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 14, параграф 2. 

2. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а за 

определяне на всички условия, които 

ограничават или забраняват влагането 

на определен витамин или минерал в 

храна или категория храни.  

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 3 – точка 4 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 

Член 6 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Влагането на витамин или 

минерал в храна води до наличието на 

този витамин или минерал в храната 

най-малко в значително количество, 

когато такова количество е определено 

съгласно част А, точка 2 от приложение 

XIII към Регламент (ЕС) № 1169/2011. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а 

относно мерки за определяне на 

минималните количества от витамин 

или минерал в храната, включително 

всички по-малки количества, чрез 

дерогация от значителните количества 

за конкретни храни или категории 

храни. 

6. Влагането на витамин или 

минерал в храна води до наличието на 

този витамин или минерал в храната 

най-малко в значително количество, 

когато такова количество е определено 

съгласно част А, точка 2 от приложение 

XIII към Регламент (ЕС) № 1169/2011. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 13а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 
относно мерки за определяне на 

минималните количества от витамин 

или минерал в храната, включително 

всички по-малки количества, чрез 

дерогация от значителните количества 

за конкретни храни или категории 

храни. 
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Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 3 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Етикетирането, представянето и 

рекламирането на храни, в които са 

вложени витамини и минерали, не 

включват твърдения, които посочват 

или загатват, че един балансиран и 

разнообразен хранителен режим не 

може да осигури подходящи количества 

хранителни вещества. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

13а за разрешаване на дерогация от това 

правило по отношение на определено 

хранително вещество. 

1. Етикетирането, представянето и 

рекламирането на храни, в които са 

вложени витамини и минерали, не 

включват твърдения, които посочват 

или загатват, че един балансиран и 

разнообразен хранителен режим не 

може да осигури подходящи количества 

хранителни вещества. На Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

13а, с цел допълнение на настоящия 

регламент, за разрешаване на 

дерогация от това правило по 

отношение на определено хранително 

вещество. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 159 – параграф 3 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 

Член 13a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 13a Член 13a 

Упражняване на делегирането  Упражняване на делегирането  

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 
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условия.  условия.  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 3, член 4, член 5, параграф 1, 

член 6, параграф 6, член 7, параграф 1 и 

член 8, параграфи 2 и 5, се предоставя 

на Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 3, член 4, член 5, параграф 1, 

член 6, параграфи 1, 2 и 6, член 7, 

параграф 1 и член 8, параграфи 2 и 5, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 3, член 4, 

член 5, параграф 1, член 6, параграф 6, 

член 7, параграф 1 и член 8, параграфи 2 

и 5, 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.  

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 3, параграф 3, член 4, 

член 5, параграф 1, член 6, параграфи 2 

и 6, член 7, параграф 1 и член 8, 

параграфи 2 и 5, 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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

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

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 3, член 4, член 5, 

параграф 1, член 6, параграф 6, член 7, 

параграф 1 и член 8, параграфи 2 и 5, 

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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 3, параграф 3, член 4, член 5, 

параграф 1, член 6, параграфи 2 и 6, 

член 7, параграф 1 и член 8, параграфи 2 

и 5, 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.“;  * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“;  

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения. 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 164 – параграф 3 – точка 5 

Директива 2009/128/ЕО 

Член 20a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 8, параграф 7, член 14, 

параграф 4 и член 15, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 8, параграф 7, член 14, 

параграф 4 и член 15, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 
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правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на срока на оправомощаване. 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 164 – параграф 3 – точка 5 а (нова) 

Директива 2009/128/ЕО 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) В член 21, параграф 2 се 

заличава. 

Обосновка 

С това изменение се заличава параграфът, който се отнася до процедурата по 

регулиране с контрол в член 21 (който не беше заличен в предложението на 

Комисията поради пропуск). 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 470/2009 на Комисията следва 

да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за допълване на Регламента 

с научни методи за установяване на 

референтни точки за действие, правила 

за действия в случай на потвърждаване 

наличието на забранена или 

неразрешена субстанция, методология 

за оценка на риска, препоръки за 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 470/2009 на Комисията следва 

да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за допълване на Регламента 

с научни методи за установяване на 

референтни точки за действие, 

референтни точки за действие по 

отношение на остатъчните 

количества от фармакологично 

активни субстанции, правила за 
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управление на риска и правила за 

използването на максимално допустими 

стойности на остатъчни количества, 

установени за 

фармакологичноактивни субстанции в 

даден хранителен продукт спрямо друг 

продукт, получен от същия вид 

животни, или за максимално допустими 

стойности на остатъчни количества, 

установени за 

фармакологичноактивни субстанции в 

един или повече видове спрямо други 

видове. 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.  

действия в случай на потвърждаване 

наличието на забранена или 

неразрешена субстанция, методология 

за оценка на риска, препоръки за 

управление на риска и правила за 

използването на максимално допустими 

стойности на остатъчни количества, 

установени за фармакологично 

активни субстанции в даден 

хранителен продукт спрямо друг 

продукт, получен от същия вид 

животни, или за максимално допустими 

стойности на остатъчни количества, 

установени за фармакологично 

активни субстанции в един или повече 

видове спрямо други видове. 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.  

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете за уреждане на мерките, които по-рано 

бяха внасяни съгласно процедура по регулиране с контрол, чрез делегирани актове. 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

 Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на съответните 

разпоредби на Регламент (ЕО) № 

470/2009, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия относно референтните 

точки за действие по отношение на 

остатъчните количества от 

фармакологичноактивни субстанции. 

Тези правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

заличава се 

Обосновка 

В съответствие с измененията на членовете за уреждане на мерките, които по-рано 

бяха внасяни съгласно процедура по регулиране с контрол, чрез делегирани актове. 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 470/2009 

Член 13 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а 

относно приемането на: 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 

относно приемането на: 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 470/2009 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато се смята за необходимо с оглед 

осигуряване на функционирането на 

контрола върху храните от животински 

Когато се смята за необходимо с оглед 

осигуряване на функционирането на 

контрола върху храните от животински 
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произход, внесени или предлагани на 

пазара в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 882/2004, Комисията може да 

установи, посредством акт за 

изпълнение, референтни точки за 

действие по отношение на остатъчните 

количества от 

фармакологичноактивни субстанции, 

които не са предмет на класификация в 

съответствие с член 14, параграф 2, 

букви a), б) или в). Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 26, параграф 2. 

произход, внесени или предлагани на 

пазара в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 882/2004, Комисията е 

упълномощена да приема делегирани 

актове съгласно член 24а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 

като установява референтни точки за 

действие по отношение на остатъчните 

количества от фармакологично 

активни субстанции, които не са 

предмет на класификация в 

съответствие с член 14, параграф 2, 

буква a), б) или в). 

При надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, 

свързани с опазването на здравето на 

човека, Комисията може незабавно да 

приеме приложими актове за 

изпълнение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 26, 

параграф 2а.“; 

Когато, в случай на риск за човешкото 

здраве, това се налага поради 

наложителни причини за спешност, 

към делегираните актове, приети 

съгласно настоящия член, се прилага 
процедурата, предвидена в член 24б.“; 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, посредством делегирани актове, включително във връзка с 

процедурата по спешност. 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 470/2009 

Член 18 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При надлежно обосновани 

наложителни причини за спешност, 

свързани с опазването на здравето на 

човека, Комисията може незабавно да 

приеме приложими актове за 

изпълнение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 26, 

параграф 2а.“; 

Когато, в случай на риск за човешкото 

здраве, това се налага поради 

наложителни причини за спешност, 

към делегираните актове, приети 

съгласно настоящия член, се прилага 
процедурата, предвидена в член 24б.“; 
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Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, посредством делегирани актове, включително във връзка с 

процедурата по спешност. 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 470/2009 

Член 19 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а 

относно методологията и научните 

методи за установяване на референтни 

точки за действие. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 
относно методологията и научните 

методи за установяване на референтни 

точки за действие. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  107 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 470/2009 

Член 24 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а 

относно прилагането на настоящия 

член. 

4. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 24а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 
относно прилагането на настоящия 

член. 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  108 

Предложение за регламент 
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Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 5 – уводно изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В дял V се вмъква се следният 

член 24a:  

(5) В дял V се вмъкват следните 

членове 24a и 24б:  

Обосновка 

Добавяне на препратка към член 24б (нов) в съответствие с измененията по-долу.  

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 470/2009 

Член 24a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 24a  Член 24a  

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 13, 

параграф 2, член 19, параграф 3, и член 

24, параграф 4, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 13, 

параграф 2, член 18, член 19, параграф 

3, и член 24, параграф 4, се предоставя 

на Комисията за срок от пет години, 

считано от [датата на влизане в сила на 

настоящия „омнибус“]. Комисията 

изготвя доклад относно делегирането 

на правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 3. Делегирането на правомощия, 
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посочено в член 13, параграф 2, член 19, 

параграф 3 и член 24, параграф 4, 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.  

посочено в член 13, параграф 2, член 18, 

член 19, параграф 3 и член 24, параграф 

4, 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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

5.  Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 13, параграф 2, член 19, параграф 3 

и член 24, параграф 4 влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта 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. 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 13, параграф 2, член 18, член 19, 

параграф 3 и член 24, параграф 4, влиза 

в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът 

не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на акта 

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. * ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
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Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 

съответствие с предходните изменения.  

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 165 – параграф 3 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 470/2009 

Член 24 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

   

 Член 24б  

 Процедура по спешност 

 1. Делегираните актове, приети 

съгласно настоящия член, влизат в 

сила незабавно и се прилагат, докато 

не бъдат представени възражения в 

съответствие с параграф 2. В 

нотификацията относно делегирания 

акт до Европейския парламент и 

Съвета се посочват причините за 

използването на процедурата по 

спешност. 

 2. Европейският парламент или 

Съветът могат да възразят срещу 

делегиран акт в съответствие с 

процедурата, посочена в член 24а, 

параграф 6. В такъв случай 

Комисията отменя акта незабавно 

след нотифицирането на решението 

на Европейския парламент или на 

Съвета, с което се представят 

възражения. 

Обосновка 

Добавянето на нов член – член 24б – беше необходимо в съответствие с изменението 

на посочената по-горе алинея трета от член 18, в която процедурата по спешност за 

актовете за изпълнение е пригодена към делегираните актове. 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 167 – параграф 4 – точка 14 
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Регламент (ЕО) № 1069/2009 

Член 40 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 51а 

относно условията за: 

1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 51а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 
относно условията за: 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 167 – параграф 4 – точка 14 

Регламент (ЕО) № 1069/2009 

Член 40 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията приема актове за 

изпълнение относно следното: 

2. Комисията приема актове за 

изпълнение, с цел изменение на 

настоящия регламент, относно 

следното: 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. за изменение). 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 167 – параграф 4 – точка 15 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1069/2009 

Член 41 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема актове за 

изпълнение за определяне на 

условията, посочени в буква б) на 

първата алинея. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 52, параграф 3.“; 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 51а, с 

цел допълнение на настоящия 

регламент, чрез посочване на 

условията, посочени в буква б).  
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Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 167 – параграф 4 – точка 15 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1069/2009 

Член 41 – параграф 3 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията приема актове за 

изпълнение за определяне на 

изискванията, посочени в първата 

алинея. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата, посочена в член 52, 

параграф 3. 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 51а, с 

цел допълнение на настоящия 

регламент, чрез определяне на 

изискванията, посочени в първата 

алинея. 

Обосновка 

Изменение за уреждане на мярка, която по-рано беше внесена съгласно процедура по 

регулиране с контрол, с делегирани актове. 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 167 – параграф 4 – точка 16 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1069/2009 

Член 42 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 51а за 

определяне на следното: 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 51а, с цел 

допълнение на настоящия регламент, 

чрез определяне на следното: 

Обосновка 

Поясняване на предоставените правомощия (т.е. с цел допълване). 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Приложение I – Част XII – точка 167 – параграф 4 – точка 20 
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Регламент (ЕО) № 1069/2009 

Член 51a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 51a Член 51a 

Упражняване на делегирането  Упражняване на делегирането  

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия.  

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 5, 

параграфи 1 и 2, член 6, параграфи 1 и 2, 

член 7, параграф 4, член 11, параграф 2, 

член 15, параграф 1, член 17, параграф 

2, член 18, параграф 3, член 19, 

параграф 4, член 20, параграф 11, член 

21, параграф 6, член 27, член 31, 

параграф 2, член 32, параграф 3, член 

40, параграф 1, член 42, параграф 2, 

първа алинея, член 43, параграф 3 и 

член 48, параграф 7, първа алинея и 

параграф 8, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“].  

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграфи 1 и 2, член 6, параграфи 1 и 2, 

член 7, параграф 4, член 11, параграф 2, 

член 15, параграф 1, член 17, параграф 

2, член 18, параграф 3, член 19, 

параграф 4, член 20, параграф 11, член 

21, параграф 6, член 27, член 31, 

параграф 2, член 32, параграф 3, член 

40, параграфи 1 и 2, член 41, параграф 

1, втора алинея, член 41, параграф 3, 

трета алинея, член 42, параграф 2, 

първа алинея, член 43, параграф 3, член 

45, параграф 4 и член 48, параграф 7, 

първа алинея и параграф 8, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено член 5, параграфи 1 и 2, член 

6, параграфи 1 и 2, член 7, параграф 4, 

член 11, параграф 2, член 15, параграф 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 5, параграфи 1 и 2, член 

6, параграфи 1 и 2, член 7, параграф 4, 

член 11, параграф 2, член 15, параграф 
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1, член 17, параграф 2, член 18, 

параграф 3, член 19, параграф 4, член 

20, параграф 11, член 21, параграф 6, 

член 27, член 31, параграф 2, член 32, 

параграф 3, член 40, параграф 1, член 

42, параграф 2, първа алинея, член 43, 

параграф 3 и член 48, параграф 7, първа 

алинея и параграф 8, 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. 

1, член 17, параграф 2, член 18, 

параграф 3, член 19, параграф 4, член 

20, параграф 11, член 21, параграф 6, 

член 27, член 31, параграф 2, член 32, 

параграф 3, член 40, параграфи 1 и 2, 

член 41, параграф 1, втора алинея, 

член 41, параграф 3, трета алинея, 

член 42, параграф 2, първа алинея, член 

43, параграф 3 и член 48, параграф 7, 

първа алинея и параграф 8, 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 се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

4. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка държава 

членка в съответствие с принципите, 

залегнали в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 

2016 година*.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

5. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията нотифицира 

акта едновременно на Европейския 

парламент и на Съвета.  

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 5, параграфи 1 и 2, член 6, 

параграфи 1 и 2, член 7, параграф 4, 

член 11, параграф 2, член 15, параграф 

1, член 17, параграф 2, член 18, 

параграф 3, член 19, параграф 4, член 

20, параграф 11, член 21, параграф 6, 

член 27, член 31, параграф 2, член 32, 

параграф 3, член 40, параграф 1, член 

42, параграф 2, първа алинея, член 43, 

параграф 3 и член 48, параграф 7, първа 

алинея и параграф 8, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

6. Делегиран акт, приет съгласно 

член 5, параграфи 1 и 2, член 6, 

параграфи 1 и 2, член 7, параграф 4, 

член 11, параграф 2, член 15, параграф 

1, член 17, параграф 2, член 18, 

параграф 3, член 19, параграф 4, член 

20, параграф 11, член 21, параграф 6, 

член 27, член 31, параграф 2, член 32, 

параграф 3, член 40, параграфи 1 и 2, 

член 41, параграф 1, втора алинея, 

член 41, параграф 3, трета алинея, 

член 42, параграф 2, първа алинея, член 

43, параграф 3 и член 48, параграф 7, 

първа алинея и параграф 8, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 
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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. 

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

Обосновка 

Уеднаквяване на срока на оправомощаването и актуализиране на позоваванията в 
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