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Изменение 256
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че се 
създават и изпълняват подходящи
програми за осигуряване на качеството 
по отношение на безопасността при 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че се 
създават и изпълняват програми за 
осигуряване на качеството въз основа 
на сегашното състояние на научното 
познание по отношение на 
безопасността при управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци.

Or. en

Изменение 257
Rebecca Harms

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки гарантират, 
че притежателите на лицензия 
носят пълна гражданска отговорност 
по отношение на вредите, причинени 
от аварии и управление на 
радиоактивни отпадъци в 
дългосрочен план, включително 
вредите за земната, водната и 
морската среда.

Or. en

Изменение 258
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 12 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност Участие на обществеността

Or. en

Изменение 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и на населението. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и служителите и на 
широката общественост. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността. Информацията, 
касаеща пряко здравето и 
безопасността на работниците и 
служителите и на широката 
общественост (по-конкретно за 
радиоактивните и токсичните 
емисии и облъчването с емисии), се 
оповестява публично независимо от 
обстоятелствата.

Or. en
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Изменение 260
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и на населението. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и служителите и на 
широката общественост. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, особено Конвенцията от 
Орхус за достъпа до информация, 
участието на обществеността в 
процеса на вземането на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на 
околната среда.

Or. en

Изменение 261
Silvia-Adriana Țicău

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и на населението. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
заинтересованите местни и 
регионални органи, на работниците и 
служителите и на широката 
общественост. Това задължение 
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на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

Or. ro

Изменение 262
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци е на разположение на 
работниците и на населението. Това 
задължение включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

(1) Държавите-членки гарантират, че 
информацията за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци от всички площадки е на 
разположение на работниците и 
служителите и на широката 
общественост. Това задължение 
включва и гарантиране, че 
компетентният регулаторен орган 
информира обществеността в областите 
на своята компетентност. 
Информацията се оповестява публично 
в съответствие с националното 
законодателство и международните 
задължения, при условие че това не 
излага на опасност други интереси, 
признати в националното 
законодателство или съгласно 
международни задължения, като inter 
alia сигурността.

Or. en
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Изменение 263
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки гарантират 
публичното оповестяване на 
информацията относно финансовите 
средства за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, посочена в член 10, при 
надлежно отчитане на дела на 
разходите, направени от 
производителите.

Or. de

Изменение 264
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите-членки гарантират, 
че всички решения относно намиращи 
се в близост до съседни държави 
площадки за отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и тяхното 
управление включват 
обществеността и институциите на 
заинтересованите държави.

Or. en

Изменение 265
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се предоставят 
възможности да участва активно в 
процеса на вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се предоставят 
възможности да участва ефективно в 
процеса на вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци на 
ранен етап, когато всички варианти 
все още са открити и общественото 
участие може да бъде ефективно.

Or. en

Изменение 266
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се предоставят 
възможности да участва активно в 
процеса на вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се предоставят 
възможности да участва ефективно в 
процеса на вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци. По 
този начин се гарантира по-голяма 
прозрачност на решенията, взети от 
всички участници.

Or. en

Изменение 267
Silvia-Adriana Țicău

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
обществеността се предоставят 
възможности да участва активно в 
процеса на вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

(2) Държавите-членки гарантират, че на 
широката общественост и на 
заинтересованите местни и 
регионални органи се предоставят 
възможности да участват ефективно в 
процеса на вземане на решения относно 
управлението на отработено ядрено 
гориво и радиоактивни отпадъци.

Or. ro

Изменение 268
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
Нова медиация и участие на 

обществеността
Комисията съвместно с държавите-
членки разработва и финансира 
примерни проекти за участие на 
обществеността и поетапно вземане 
на решения относно управлението на 
отработено гориво и радиоактивно 
гориво, което по принцип се 
осъществява във връзка с дългосрочни 
проекти с продължителни процедури 
за одобрение, с цел да се реагира на 
промените в общественото мнение 
през десетилетията и да се направи 
възможно извършването на промени.

Or. de

Изменение 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Антония Първанова
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Като част от националната рамка, 
държавите-членки създават, прилагат и 
поддържат актуализирани програми за 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци (наричани по-
долу „национални програми“), които 
включват под своята юрисдикция 
всички видове отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, както и всички 
етапи на управлението на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци от 
генерирането до погребването.

(1) Като част от националната рамка, 
държавите-членки създават, прилагат и 
поддържат актуализирани програми за 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци (наричани по-
долу „национални програми“), които 
включват под своята юрисдикция 
всички видове отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци, както и всички 
етапи на управлението на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци от 
генерирането до погребването или 
окончателното съхраняване.

Or. en

Изменение 270
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Държавите-членки преразглеждат 
редовно и актуализират своите 
национални програми като според 
нуждите вземат предвид научно-
техническия напредък.

(3) Държавите-членки преразглеждат 
редовно и актуализират своите 
национални програми като според 
нуждите вземат предвид научно-
техническия напредък и включват 
обратна връзка от опита на други 
държави-членки в управлението на 
радиоактивни отпадъци, както и 
резултати от международни 
партньорски проверки.

Or. en

Изменение 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Държавите-членки възможно 
най-бързо информират 
трансграничните регионални и 
местни органи относно своите 
национални програми, когато е 
възможно тяхното прилагане да има 
трансгранични последици.

Or. en

Изменение 272
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 14 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) интегрирана подробна схема за 
класификация на всички видове 
радиоактивни отпадъци;

Or. en

Обосновка

Следва да се определи класификация на отпадъците независимо от начините, по 
които отпадъците впоследствие ще бъдат управлявани.

Изменение 273
Silvia-Adriana Țicău

Предложение за директива
Член 14 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) отчет за цялото отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и прогнози за 
бъдещите количества, включително тези 

(1) отчет за цялото отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци и прогнози за 
бъдещите количества, включително тези 
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от извеждане от експлоатация. отчетът
трябва ясно да показва 
местоположението и количеството на 
материала и, чрез подходяща 
класификация, нивото на опасност;

от извеждане от експлоатация. 
Отчетът трябва ясно да показва 
местоположението и количеството на 
материала и, чрез подходяща 
класификация, нивото на опасност и 
източника на произхода на 
отпадъците;

Or. ro

Изменение 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 14 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
погребването;

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
съхраняването или погребването. 
Висок приоритет се дава на 
радиоактивни отпадъци и 
отработено гориво, използвани през 
минали периоди, в междинни 
хвостохранилища;

Or. en

Изменение 275
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 14 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
погребването;

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
относително дългосрочното 
съхраняване или погребване;

Or. de
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Изменение 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 14 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
погребването;

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
погребването или окончателното 
съхраняване;

Or. en

Изменение 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Предложение за директива
Член 14 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
погребването;

(2) концепции, планове и технически 
решения от генерирането до 
окончателното погребване;

Or. en

Изменение 278
Ivo Belet

Предложение за директива
Член 14 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) концепции и планове за периода след 
затваряне на съоръжението за 
погребване, включително времето, през 
което се поддържа ведомствен контрол, 
и средствата, които се използват за 
запазване на познанията за 

(3) концепции и планове за периода след 
затваряне на съоръжението за 
погребване, включително времето, през 
което се поддържа ведомствен контрол, 
и средствата, които се използват за 
гарантиране на наблюдението и за 
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съоръжението в дългосрочен план; запазване на познанията за 
съоръжението в дългосрочен план;

Or. nl

Изменение 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 14 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) концепции и планове за периода след 
затваряне на съоръжението за 
погребване, включително времето, през 
което се поддържа ведомствен контрол, 
и средствата, които се използват за 
запазване на познанията за 
съоръжението в дългосрочен план;

(3) концепции и планове за периода след 
затваряне на съоръжението за 
погребване или окончателно 
съхраняване, включително времето, 
през което се поддържа ведомствен 
контрол, и средствата, които се 
използват за запазване на познанията за 
съоръжението в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 280
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 14 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „организационни аспекти, 
свързани с цялостен национален план 
за управление на радиоактивни 
отпадъци от всички видове и от 
всички оператори, включително 
описание на разпределението на 
отговорностите между публичните и 
частните участници на национално 
равнище“;

Or. en
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Изменение 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 14 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) описание на действащата(ите) 
схема(и) за финансиране, която(ито) 
гарантира(т), че всички разходи по 
програмата могат да бъдат посрещнати 
в съответствие с предвидения график.

(8) описание на действащата(ите) 
схема(и) за финансиране, която(ито) 
гарантира(т), че всички разходи по 
програмата могат да бъдат посрещнати 
в съответствие с предвидения график и 
при строго спазване на принципа 
„замърсителят плаща“.

Or. en

Изменение 282
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 14 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) задължителна и подлежаща на 
проверка времева рамка за прилагане 
на националните програми и спазване 
на изискванията, посочени в точки 
1−8 по-горе.

Or. de

Изменение 283
Silvia-Adriana Țicău

Предложение за директива
Член 14 – точка 8 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) планове за образование и 
професионално обучение за 
поддържане и развитие на 
експертния опит и умения, 
необходими за управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. 

Or. ro

Изменение 284
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки уведомяват 
Комисията за своите национални 
програми и за значими последващи 
промени.

(1) Държавите-членки уведомяват 
Комисията за своите национални 
програми и за значими последващи 
промени. Комисията гарантира, че 
националните програми на 
държавите-членки за управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци спазват най-строгите 
стандарти за безопасност.

Or. lt

Изменение 285
Bernd Lange

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Комисията наблюдава спазването 
на времевите рамки, представени 
съгласно член 14, точка 8а за 
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прилагането на националните 
програми на държавите-членки.

Or. de

Изменение 286
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията ще взема под внимание 
разясненията на държавите-членки и 
напредъка по националните програми 
за управление на отпадъците при 
вземането на решение относно 
предоставянето на финансова или 
техническа помощ по Евратом за 
съоръжения или дейности за 
управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци или при 
съставянето на становищата си за 
инвестиционни проекти в 
съответствие с член 43 от Договора 
за Евратом.

заличава се

Or. en

Изменение 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията ще взема под внимание 
разясненията на държавите-членки и 
напредъка по националните програми 
за управление на отпадъците при 
вземането на решение относно
предоставянето на финансова или 

(4) Комисията ще обвърже 
предоставянето на финансова или 
техническа помощ по Евратом за 
съоръжения или дейности за управление 
на отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци с това държавите-членки да 
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техническа помощ по Евратом за 
съоръжения или дейности за управление 
на отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци или при съставянето на 
становищата си за инвестиционни 
проекти в съответствие с член 43 от 
Договора за Евратом.

имат удовлетворителни национални 
програми за управление на 
отпадъците и също така ще взема 
под внимание разясненията на 
държавите-членки и напредъка по 
националните програми за управление 
на отпадъците при съставянето на 
становищата си за инвестиционни 
проекти в съответствие с член 43 от 
Договора за Евратом.

Or. en

Изменение 288
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки представят на 
Комисията доклад относно прилагането 
на настоящата директива за първи път 
до …. и на всеки три години след това, 
като се възползват от прегледа и 
циклите на докладване съгласно 
Единната конвенция за безопасност при 
управление на отработено гориво и за 
безопасност при управление на 
радиоактивни отпадъци.

(1) Държавите-членки представят на 
Комисията доклад относно прилагането 
на настоящата директива за пръв път до 
…. и всяка година след това, като се 
възползват от прегледа и циклите на 
докладване съгласно Единната 
конвенция за безопасност при 
управление на отработено гориво и за 
безопасност при управление на 
радиоактивни отпадъци.

Or. en

Изменение 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Антония Първанова

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Най-малко веднъж на 10 години 
държавите-членки организират 

(3) Най-малко веднъж на 10 години 
държавите-членки организират 
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периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ, и отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на националната рамка, орган 
и/или програма с цел постигане на 
високи стандарти в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Резултатите от всички 
партньорски проверки се докладват на 
Комисията и на държавите-членки.

периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ по 
отношение на погребването или 
окончателното съхраняване на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци, и отправят покана за 
международна партньорска проверка на 
националната рамка, орган и/или 
програма с цел постигане на високи 
стандарти в управлението на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци. 
Резултатите от всички партньорски 
проверки се докладват на Комисията и 
на държавите-членки.

Or. en

Изменение 290
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Най-малко веднъж на 10 години
държавите-членки организират 
периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ, и отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на националната рамка, орган 
и/или програма с цел постигане на 
високи стандарти в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Резултатите от всички 
партньорски проверки се докладват на 
Комисията и на държавите-членки.

(3) Най-малко веднъж на пет години
държавите-членки организират 
периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ, и отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на националната рамка, орган 
и/или програма с цел постигане на 
високи стандарти в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Резултатите от всички 
партньорски проверки се докладват на 
Комисията и на държавите-членки.

Or. en
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Изменение 291
Silvia-Adriana Țicău

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Най-малко веднъж на 10 години
държавите-членки организират 
периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ, и отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на националната рамка, орган 
и/или програма с цел постигане на 
високи стандарти в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Резултатите от всички 
партньорски проверки се докладват на 
Комисията и на държавите-членки.

(3) Най-малко веднъж на пет години
държавите-членки организират 
периодични самооценки на своите 
национална рамка, компетентен 
регулаторен орган, национална 
програма и прилагането ѝ, и отправят 
покана за международна партньорска 
проверка на националната рамка, орган 
и/или програма с цел постигане на 
високи стандарти в управлението на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. Резултатите от всички 
партньорски проверки се докладват на 
Комисията и на държавите-членки.

Or. ro

Изменение 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Клауза за изтичане на срока на 

действие
Действието на членовете в 
настоящата директива, свързани с 
дълбоко геоложко погребване или 
окончателно съхраняване на ядрени 
отпадъци, изтича след 15 години, след 
извършване на повторна оценка на 
концепцията за управление на 
отработено гориво и радиоактивни 
отпадъци. В частност въпросната 
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повторна оценка следва да отчита 
въпросите за обратимост и 
изваждане на отпадъците след 
поставянето им в площадка за
погребване или окончателно 
съхраняване с оглед на научните 
постижения и допълнителните 
научни експертни познания в тази 
област.

Or. en

Изменение 293
Ивайло Калфин

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за съответствие с 
настоящата директива, в срок до … Те 
незабавно информират Комисията за 
това. Когато държавите-членки приемат 
тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

(1) Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за съответствие с 
настоящата директива, в срок до …*. Те 
незабавно информират Комисията за 
това. Когато държавите-членки приемат 
тези разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.
* ОВ: Моля въведете дата две години 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива. 

Or. en


