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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по правни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 1 – точка -1 (нова)
Директива 64/432/EEC
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 4, параграф 3 се заменя със 
следния текст:
"3. Комисията приема правила за 
одобряването на места, където може 
да бъде извършвано почистване и 
дезинфекциране [...].
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
17а, параграф 2.”

Or. en

Обосновка

Приемането на тези правила за одобряването на места, където може да бъде 
извършвано почистване и дезинфекциране, би променило основния акт и следователно 
следва да бъде обект на процедурата по регулиране с контрол.  

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 1 – точка -1а (нова)
Директива 64/432/EEC
Член 6 - параграф 2 - буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) В член 6, параграф 2 първата 
алинея от буква а) се заменя със 
следния текст:
„а) идват от стадо говеда, за което 
официално е доказано отсъствие на 
туберкулоза, а в случай на животни 
на възраст повече от шест седмици —
да са реагирали отрицателно на 
интрадермален туберкулинов тест, 
направен в съответствие с 
разпоредбите на точка 2.2 от 
приложение Б или до 30 дни преди 
напускане на стадото на произход, 
или на място и при условия, които 
следва да се определят [...] от 
Комисията.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
17а, параграф 2.";

Or. en

Обосновка

Определянето на условията би променило основния акт и следователно следва да бъде 
обект на процедурата по регулиране с контрол.

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 1 – точка 1б (нова)
Директива 64/432/EEC
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Член 16  се заменя със следния 
текст:
"[...]



PA\790945BG.doc 5/9 PE428.220v02-00

BG

Приложения А, Б, В, Г [...] Д и Е се 
изменят от Комисията [...], по-
специално по отношение на тяхното 
адаптиране към технологичното и 
научното развитие.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
17а, параграф 2."

Or. en

Обосновка

Изменението на приложенията  би променило основния акт и следователно следва да 
бъде обект на процедурата по регулиране с контрол.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка 4а (нова)
Регламент (ЕО) 1760/2000
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 14 параграф 4 се заменя със 
следния текст:
„Въз основа на опита и в светлината 
на изискванията подобни разпоредби 
могат да се приемат от Комисията за 
транжирано месо и за обрезки от 
говеждо месо [...]."
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 4."

Or. en
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Обосновка

Приемането на опростена процедура би променило основния законодателен акт, като 
го допълни и следователно следва да бъде обект на процедурата по регулиране с 
контрол.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО) 1760/2000
Член 16 - параграф 3 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В член 16,  втората алинея от 
параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„Ако в срок, който се определя от 
Комисията, започващ от деня след 
подаване на заявлението, одобрението 
нито е отказано, нито е дадено, или не 
е поискана допълнителна 
информация, спецификацията се 
счита за одобрена от компетентния 
орган. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 4."

Or. en

Обосновка

Приемането на срок би променило основния законодателен акт, като го допълни и 
следователно следва да бъде обект на процедурата по регулиране с контрол.
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Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕО) 1760/2000
Член 16 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Член 16, параграф 5 се заменя със 
следния текст:
„Чрез дерогация от параграфи 1 до 4, 
Комисията [...] може да приеме 
ускорена или опростена процедура за 
одобрение в специфични случаи, по-
специално за говеждо месо в малки 
опаковки в търговията на дребно или 
първокачествени парчета говеждо 
месо в отделни опаковки, 
етикетирани в държава-членка в 
съответствие с одобрена 
спецификация и представени на 
територията на друга държава-
членка, при условие, че не се добавя 
информация на първоначалния 
етикет.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 4."

Or. en

Обосновка

Приемането на опростена процедура би променило основния законодателен акт, като 
го допълни и следователно следва да бъде обект на процедурата по регулиране с 
контрол.
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Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка 4 г (нова)
Регламент (ЕО) 1760/2000
Член 16 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. Член 16, параграф 7 се заменя със 
следния текст:
„Държавите-членки информират 
Комисията за прилагането на 
настоящия член и по-специално на 
обозначенията на етикетите. 
Комисията информира другите 
държави-членки в рамките на 
Управителния комитет по говеждото 
и телешкото месо, посочен в член 23, 
параграф 1, буква б), и, когато е 
необходимо, Комисията може да 
приеме правила, свързани с тези 
обозначения [...] и по-специално[...]
може да наложи ограничения.

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 4."

Or. en

Обосновка

Приемането на правила, свързани с обозначенията, би променило основния 
законодателен акт, като го допълни и следователно следва да бъде обект на 
процедурата по регулиране с контрол.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка 4 д (нова)
Регламент (ЕО) 1760/2000
Член 19 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4д. В член 19 уводната част се заменя 
със следния текст:
„Мерките, необходими за 
прилагането на настоящия дял, се 
приемат [...] от Комисията: Тези 
мерки се отнасят по-специално за:”

Or. en

Обосновка

Както в случая с член 10, мерките по член 19, които се приемат от Комисията имат 
квазизаконодателен характер и следва да бъдат обект на процедурата по регулиране 
с контрол.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 2 – точка 4 е (нова)
Регламент (ЕО) 1760/2000
Член 19 - параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4е. Към член 19 се добавя следният 
параграф: 
„Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 4.”

Or. en


