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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 86/278/ЕИО 

Член 17 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Не по-късно от 1 януари 2021 г. и най-

малко на всеки три години след това 

Комисията извършва оценка на 

настоящата директива и нейното 

прилагане. Комисията докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно резултатите от тази 

оценка и ако е необходимо, 

придружава тези доклади с 

подходящи законодателни 

предложения. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2002/49/ЕО 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

информацията от стратегическите карти 

на шума и обобщенията на плановете за 

действие, които са посочени в 

приложение VI, се изпращат на 

Комисията в срок от шест месеца от 

датите, които са посочени съответно в 

членове 7 и 8. За тази цел държавите 

членки докладват информацията 

единствено по електронен път в 

хранилището на данни, което 

2. Държавите членки гарантират, че 

информацията от стратегическите карти 

на шума и обобщенията на плановете за 

действие, които са посочени в 

приложение VI, се изпращат на 

Комисията в срок от шест месеца от 

датите, които са посочени съответно в 

членове 7 и 8. За тази цел държавите 

членки докладват информацията 

единствено по електронен път в 

хранилището на данни. В случай че 
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предстои да бъде създадено по 

процедурата по регулиране с контрол, 

посочена в член 13, параграф 3. В 

случай че дадена държава членка желае 

да актуализира информация, при 

предоставянето на актуализираната 

информация в хранилището на данни тя 

трябва да опише разликите между 

актуализираната и първоначалната 

информация и причините за 

актуализацията. 

дадена държава членка желае да 

актуализира информация, при 

предоставянето на актуализираната 

информация в хранилището на данни тя 

трябва да опише разликите между 

актуализираната и първоначалната 

информация и причините за 

актуализацията. Комисията приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 10а за допълване на настоящата 

директива във връзка със създаването 

на хранилището на данни. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 

Директива 2002/49/ЕО 

Член 10a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Добавя се следният член: 

 Член 10a 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 10, 

параграф 2а, се предоставя на 

Комисията за срок от пет години, 

считано от ... [ОВ: датата на влизане 

в сила на Регламент (ЕС) 2018/... на 

Европейския парламент и на Съвета 

*+]. 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 
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еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 10, параграф 2, може 

да бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегирано правомощие. 

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 от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество. 

 5. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 6. Делегиран акт, приет съгласно член 

10, 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. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на 
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Съвета. 

 ______________ 

 * Регламент (ЕС) 2018/... на 

Европейския парламент и на Съвета 

от ... относно [привеждането в 

съответствие на задълженията за 

докладване в рамките на политиката 

в областта на околната среда ...], (OВ 

L ..., стр. ...). 

 + OВ: Моля, въведете в текста номера 

на регламента, съдържащ се в 

документ 2018/0205(COD), и добавете 

номера, заглавието, датата и 

данните за публикацията в ОВ на 

регламента в бележката под линия. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2002/49/ЕО 

Приложение VI – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Комисията, подпомагана от 

Европейската агенция за околна среда, 

разработва задължителен цифров 

механизъм за обмен на информация с 

цел споделяне на информацията от 

стратегическите карти на шума и 

обобщенията на плановете за действие, 

както е посочено в член 10, параграф 2, 

в съответствие с процедурата по 

регулиране с контрол, посочена в 

член 13, параграф 3.“ 

Комисията, подпомагана от 

Европейската агенция за околна среда, 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 10а за допълване 

на настоящата директива по 

отношение на разработването на 
задължителен цифров механизъм за 

обмен на информация с цел споделяне 

на информацията от стратегическите 

карти на шума и обобщенията на 

плановете за действие, както е посочено 

в член 10, параграф 2.  

Or. en 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2004/35/ЕО 

Член 18 – параграф 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията редовно извършва 

оценка на настоящата директива. Наред 

с останалото оценката се основава на 

следните елементи: 

4. Не по-късно от 1 януари 2021 г. 

и най-малко на всеки три години след 

това Комисията извършва оценка на 

настоящата директива. Наред с 

останалото оценката се основава на 

следните елементи: 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2004/35/ЕО 

Член 18 – параграф 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) опита, натрупан при прилагането 

на настоящата директива; 

а) опита, натрупан при прилагането 

на настоящата директива по отношение 

на действителното отстраняване на 

екологични щети, по-специално по 

отношение на инциденти с 

екологични щети, причинени от 

генетично модифицирани организми 

(ГМО), прилагането на настоящата 

директива към защитени видове и 

природни местообитания, правото на 

оператор да ограничи отговорността 

си в съответствие с международните 

конвенции, посочени в член 4, 

параграф 3, и изключването на 

замърсяването, обхванато от 

международните актове, изброени в 

приложения IV и V, от обхвата на 

настоящата директива; 

Or. en 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2004/35/ЕО 

Член 18 – параграф 4 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) анализ на развитието и 

промените в рамките на 

съответните международни форуми 

и тяхното прилагане в държавите 

членки. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2004/35/ЕО 

Член 18 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Комисията докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно резултатите от оценката 

по параграф 4 и ако е необходимо, 

придружава този доклад с подходящи 

законодателни предложения. 

Or. en 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/2/ЕО 

Член 23 – параграф 2 



 

PA\1161207BG.docx 9/15 PE626.921v01-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията редовно извършва оценка 

на настоящата директива. Наред с 

останалото оценката се основава на 

следните елементи: 

Не по-късно от 1 януари 2021 г. и най-

малко на всеки три години след това 

Комисията извършва оценка на 

настоящата директива. Наред с 

останалото оценката се основава на 

следните елементи: 

Or. en 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2007/2/ЕО 

Член 23 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултатите от оценката по 

параграф 2 и ако е необходимо, 

придружава този доклад с подходящи 

законодателни предложения. 

Or. en 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 1 

Директива 2009/147/ЕО 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Успоредно с доклада, който се 

изготвя по същото време съгласно 

член 17 от Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета*, на всеки шест години 

държавите членки изпращат на 

Комисията доклад относно 

1. Успоредно с доклада, който се 

изготвя по същото време съгласно 

член 17 от Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета*, на всеки шест години 

държавите членки изпращат на 

Комисията доклад относно 
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изпълнението на предприетите съгласно 

настоящата директива мерки и 

основното въздействие на тези мерки. В 

този доклад се включва по-специално 

информация относно състоянието и 

тенденциите при дивите видове птици, 

защитени по силата на настоящата 

директива, заплахите и натиска върху 

тях, предприетите мерки за опазването 

им и приноса на мрежата от специални 

защитени зони за постигане на целите, 

посочени в член 2 от настоящата 

директива.“; 

изпълнението на предприетите съгласно 

настоящата директива мерки и 

основното въздействие на тези мерки. 

Този доклад се прави обществено 

достъпен и в него се включва по-

специално информация относно 

състоянието и тенденциите при дивите 

видове птици, защитени по силата на 

настоящата директива, заплахите и 

натиска върху тях, предприетите мерки 

за опазването им и приноса на мрежата 

от специални защитени зони за 

постигане на целите, посочени в член 2 

от настоящата директива.“; 

Or. en 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 2 

Директива 2009/147/ЕО 

Член 12 – параграф 2 – първо изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията, подпомагана от 

Европейската агенция за околна среда, 

подготвя на всеки шест години 

обобщен доклад, разработен въз основа 

на информацията, посочена в 

параграф 1. 

Комисията, подпомагана от 

Европейската агенция за околна среда, 

публикува на всеки шест години 

обобщен доклад, разработен въз основа 

на информацията, посочена в 

параграф 1.  

Or. en 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Директива 2010/63/ЕС 

Член 54 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Службите на Комисията публикуват Не по-късно от 6 месеца след 
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преглед за Съюза въз основа на 

данните, представени от държавите 

членки. 

представянето от държавите членки 

на данните, посочени във втора 

алинея, службите на Комисията 

публикуват преглед за Съюза въз основа 

на тези данни. 

Or. en 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Директива 2010/63/ЕС 

Член 54 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Комисията извършва, не по-

късно от 1 януари 2021 г. и най-малко 

на всеки три години след това, оценка 

на настоящата директива и нейното 

прилагане, основана по-специално на 

информацията, получена от 

държавите членки съгласно член 54, 

параграф 1, като взема предвид 

напредъка в развитието на 

алтернативни методи, които не са 

свързани с използването на животни. 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултатите от тази оценка и ако е 

необходимо, придружава този доклад 

с подходящи законодателни 

предложения. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б 

Директива 2010/63/ЕС 

Член 54 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията определя общ формат 

и съдържание за предоставяне на 

информацията по параграфи 1, 2 и 3 в 

съответствие с процедурата по 

регулиране, посочена в член 56, 

параграф 3.“; 

4. Комисията определя общ формат 

и съдържание за предоставяне на 

информацията по параграфи 1, 2 и 3 в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 56, 

параграф 3.“; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

Директива 2010/63/ЕС 

Член 56 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 2а. В член 56 параграф 3 се заменя 

със следното: 

3. Когато се прави препратка към 

този параграф се прилагат членове 5 и 

7 от Решение 1999/468/ЕО, като се 

вземат под внимание разпоредбите на 

член 8 от него. 

3.  Когато се прави препратка към 

този параграф, се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011.  

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

Регламент (ЕС) № 995/2010 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. До 3 декември 2015 г. и на всеки 

шест години след това Комисията, въз 

основа на информацията и опита, 

свързани с прилагането на настоящия 

регламент, прави преглед на неговото 

3. До 3 декември 2015 г. и на всеки 

три години след това Комисията, въз 

основа на информацията и опита, 

свързани с прилагането на настоящия 

регламент, прави преглед на неговото 
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действие и ефективност, включително 

по отношение предотвратяването на 

пускането на вътрешния пазар на 

незаконно добит дървен материал или 

на изделия, получени от такъв дървен 

материал. Тя обръща по-специално 

внимание на административните 

последици за малките и средните 

предприятия и на продуктовия обхват. 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултатите от прегледа и ако е 

необходимо, придружава тези доклади с 

подходящи законодателни 

предложения“. 

действие и ефективност, включително 

по отношение предотвратяването на 

пускането на вътрешния пазар на 

незаконно добит дървен материал или 

на изделия, получени от такъв дървен 

материал. Тя обръща по-специално 

внимание на административните 

последици за малките и средните 

предприятия и на продуктовия обхват. 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултатите от прегледа и ако е 

необходимо, придружава тези доклади с 

подходящи законодателни 

предложения“. 

Or. en 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 2173/2005 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

До декември 2021 г. и на всеки шест 

години след това въз основа на 

информацията и опита по прилагането 

на настоящия регламент Комисията 

извършва преглед на неговото действие 

и ефективност. При този преглед тя 

взема под внимание напредъка по 

прилагането на доброволните 

споразумения за партньорство. 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултата от прегледа и — когато е 

целесъобразно — придружава тези 

доклади с предложения за 

усъвършенствания на схемата на 

разрешителни FLEGT“. 

До декември 2021 г. и на всеки три 

години след това въз основа на 

информацията и опита по прилагането 

на настоящия регламент Комисията 

извършва преглед на неговото действие 

и ефективност. При този преглед тя 

взема под внимание напредъка по 

прилагането на доброволните 

споразумения за партньорство. 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултата от прегледа и — когато е 

целесъобразно — придружава тези 

доклади с предложения за 

усъвършенствания на схемата на 

разрешителни FLEGT“. 

Or. en 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 338/97 

Член 15 – параграф 4 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) Без да се нарушава член 20, една 

година преди всяко заседание на 

конференцията на страните по 

конвенцията управителните органи на 

държавите членки представят на 

Комисията цялата информация, 

отнасяща се за съответния предходен 

период, която е необходима за 

изготвяне на отчета, посочен в 

член VIII, параграф 7, буква б) от 

конвенцията, и еквивалентната 

информация относно разпоредбите в 

настоящия регламент, които попадат 

извън обхвата на конвенцията. 

Информацията, която трябва да се 

представи, и формата на представянето 

ѝ се определят от Комисията в 

съответствие с процедурата по 

регулиране, посочена в член 18, 

параграф 2. 

в) Без да се нарушава член 20, една 

година преди всяко заседание на 

конференцията на страните по 

конвенцията управителните органи на 

държавите членки представят на 

Комисията цялата информация, 

отнасяща се за съответния предходен 

период, която е необходима за 

изготвяне на отчета, посочен в 

член VIII, параграф 7, буква б) от 

конвенцията, и еквивалентната 

информация относно разпоредбите в 

настоящия регламент, които попадат 

извън обхвата на конвенцията. 

Информацията, която трябва да се 

представи, и формата на представянето 

ѝ се определят от Комисията в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 18, 

параграф 2. 

Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 338/97 

Член 18 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 1а. В член 18 параграф 2 се заменя 

със следното: 

2.  Когато се прави препратка към 

този параграф се прилагат членове 5 и 

7 от Решение 1999/468/ЕО, като се 

вземат под внимание разпоредбите на 

2.  Когато се прави препратка към 

този параграф, се прилага член 5 от 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 
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член 8 от него. 

Периодът, предвиден в член 5, 

параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, 

се определя на три месеца. По 

отношение на задачите на 

Комисията, посочени в член 19, точки 

1 и 2, ако след изтичането на период 

три месеца от датата на сезиране на 

Съвета последният не предприеме 

действия, предлаганите мерки се 

приемат от Комисията. 

 

Or. en 

 

 

 

 

 


