
AM\909199BG.doc PE492.930v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2012/0007(COD)

13.7.2012

ИЗМЕНЕНИЕ
1

Проектодоклад
Eija-Riitta Korhola
(PE489.701v01-00)

Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати 
(преработен текст)

Предложение за директива
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))



PE492.930v01-00 2/3 AM\909199BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\909199BG.doc 3/3 PE492.930v01-00

BG

Изменение 1
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Предложение за директива
Член 20 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
10, параграф 4, член 12, параграф 4 и 
член 19, 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. Този срок се удължава с 
един месец по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
10, параграф 4, член 12, параграф 4 и 
член 19, 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. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

Съгласно Общото споразумение относно делегирани актове между Комисията, 
Европейския парламент и Съвета, институциите се ангажират да се позовават в 
максимална степен на приложените в него стандартни клаузи. Стандартните клаузи 
предвиждат удължение с два месеца, не само с един месец. Формулата 2+2 беше 
важна победа на Парламента с оглед осигуряване на достатъчно време, в случай че 
желае да повдигне възражение. Другите две предложения на Комисията в този 
„пакет“ имат също удължение от два месеца.


