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КРАТКА ОБОСНОВКА

Според оценките над 12 000 животински и растителни видове в Европейския съюз 
първоначално не са се срещали в тукашната околна среда. Техният брой продължава да 
расте вследствие на движението на хората, увеличаването на търговския обмен и 
изменението на климата. В около 10—15 % от случаите тези видове могат да се 
възпроизвеждат бързо и неконтролируемо, което има тежки икономически и 
екологически последици.

В оценката на въздействието на Комисията се изказва предположението, че стойността 
на тези щети е възможно вече да възлиза на 12 милиарда евро на година по отношение 
на нанесените щети и загубата на производство. Последиците за биологичното 
разнообразие също са сериозни. Проблемът се разраства, той има трансграничен 
характер и изисква да се предприемат координирани действия. Предложенията на 
Комисията имат за цел предотвратяване на разпространението на тези видове, тяхното 
премахване и, ако е необходимо, тяхното управление.

Ще бъде съгласуван списък на инвазивните чужди видове, които не могат да се внасят 
в Съюза и не могат да се държат, продават, отглеждат или освобождават в околната 
среда. Държавите членки могат да въведат по необходимост спешни мерки за контрол и 
от тях ще се изисква да изготвят планове за действие за откриване на появата на такива 
видове и за справяне с тях, ако тези видове вече са налице. От тях също така ще се 
изисква да предприемат различни мерки за възстановяване на увредените екосистеми.

Тъй като това ще доведе до ограничения на търговията, възможно е да има въпроси, 
свързани с вътрешния пазар и СТО, които следва да се разрешат. 

Доколкото е известно, Съветът няма възражения срещу принципния подход, предложен 
от Комисията, въпреки че разходите и ефективността на предложените мерки ще бъдат 
предмет на разисквания.

В рамките на Парламента комисията по околна среда е водещата комисия по този 
въпрос. Ето защо в своите предложения в настоящото проектостановище докладчикът 
се е придържал към въпроси, които могат да бъдат от значение за морската среда и 
аквакултурата.

Съществена първа стъпка е да се измени предложението на Комисията за ограничаване 
до 50 на броя на видовете, които са включени в списъка като видове, които засягат 
Съюза. Това е изцяло изкуствена идея, която е в разрез с оценката на самата Комисия за 
скъпо струващите последици, ако проблемът не бъде разрешен. Например само Белгия 
е идентифицирала 28 растителни видове, които не трябва да се засаждат. Необходимо е 
да се определят приоритетите, но списъкът на Съюза следва да се изготви въз основа на 
най-добрите насоки, предоставени от научна консултативна група.

Някои видове, които се срещат по естествен път в околната среда в някои части на 
Европейския съюз, могат да се окажат проблем, ако бъдат освободени в държави 
членки с различни условия на околната среда. Докладчикът предлага към тях да се 
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прилагат същите ограничения и действия, както към чуждите видове, които засягат 
Съюза. 

Изливането на баластни води от кораби, които търгуват из цял свят, е важен фактор за 
въвеждането на чужди инвазивни видове в морската среда. Към момента на изготвяне 
на документа само четири държави членки са ратифицирали Конвенцията за баластните 
води.  Парламентът следва да настоява за предприемането на съвместни усилия, за да 
се убедят всички крайбрежни държави членки на ЕС да подкрепят Конвенцията.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Тъй като инвазивните чужди видове 
са многобройни, важно е да се 
гарантира, че се дава приоритет на 
преодоляването на рисковете, свързани 
с подгрупата на инвазивните чужди 
видове, за които се счита, че засягат 
Съюза. По тази причина следва да бъде 
изготвен списък на инвазивните чужди 
видове, за които се счита, че засягат 
Съюза. Инвазивен чужд вид следва да се 
счита за вид от значение за Съюза, ако 
вредата, която нанася в засегнатите 
държави членки е толкова значителна, 
че оправдава приемането на специални 
мерки, които обхващат целия Съюз, 
включително в държавите членки, които 
все още не са засегнати или дори е 
малко вероятно да бъдат засегнати. С 
цел да се гарантира, че подгрупата на 
инвазивните чужди видове, които 
засягат Съюза, остава пропорционална, 
списъкът следва да бъде изготвен в 
съответствие с постепенното и поетапно 
прилагане на подход, включващ 
първоначално определяне на горна 

(10) Тъй като инвазивните чужди видове 
са многобройни, важно е да се 
гарантира, че се дава приоритет на 
преодоляването на рисковете, свързани 
с подгрупата на инвазивните чужди 
видове, за които се счита, че засягат 
Съюза. По тази причина следва да бъде 
изготвен списък на инвазивните чужди 
видове, за които се счита, че засягат 
Съюза. Инвазивен чужд вид следва да се 
счита за вид от значение за Съюза, ако 
вредата, която нанася в засегнатите 
държави членки е толкова значителна, 
че оправдава приемането на специални 
мерки, които обхващат целия Съюз, 
включително в държавите членки, които 
все още не са засегнати или дори е 
малко вероятно да бъдат засегнати. С 
цел да се гарантира, че подгрупата на 
инвазивните чужди видове, които 
засягат Съюза, остава пропорционална, 
списъкът следва да бъде изготвен в 
съответствие с постепенното и поетапно 
прилагане на подход и да обхваща онези 
видове, които причиняват или е 
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граница на броя на инвазивните 
чужди видове, които засягат Съюза, 
до 3 % от около 1500 инвазивни чужди 
видове в Европа и да обхваща онези 
видове, които причиняват или е 
възможно да причинят значителни 
икономически щети, включително тези, 
произтичащи от загубата на биологично 
разнообразие.

възможно да причинят значителни 
икономически щети, включително тези, 
произтичащи от загубата на биологично 
разнообразие.

Обосновка

Въвеждането на горна граница на броя на инвазивните чужди видове, които засягат 
Съюза, ще доведе до неефективно прилагане на законодателството.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Критериите за изготвяне на списък 
с инвазивните чужди видове, за които се 
счита, че засягат Съюза, са основен 
инструмент за прилагането на тези нови 
правила. Комисията ще направи всичко 
възможно, за да представи на комитета 
предложение за списък въз основа на 
посочените критерии в рамките на една 
година от влизането в сила на 
настоящия законодателен акт.
Критериите следва да включват оценка 
на риска в съответствие с приложимите 
разпоредби от споразуменията на 
Световната търговска организация 
относно въвеждането на търговско 
ограничение по отношение на видовете.

(11) Критериите за изготвяне на списък 
с инвазивните чужди видове, за които се 
счита, че засягат Съюза, са основен 
инструмент за прилагането на тези нови 
правила. Комисията ще направи всичко 
възможно, за да представи на комитета 
предложение за списък въз основа на 
посочените критерии в рамките на една 
година от влизането в сила на 
настоящия законодателен акт.
Критериите следва да включват оценка 
на риска в съответствие с приложимите 
разпоредби от споразуменията на 
Световната търговска организация 
относно въвеждането на търговски 
ограничения по отношение на видовете.
Те следва да се установят от екип от 
експерти, назначени от Комисията, 
Съвета и Европейския парламент.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Някои от видовете, които са 
инвазивни в Съюза, може да са местни 
видове в някои от най-отдалечените 
региони на Съюза и обратно. В 
съобщението на Комисията „Най-
отдалечените региони: преимущество за 
Европа“18 се посочва, че 
забележителното биологично 
разнообразие на най-отдалечените 
региони налага разработването и 
прилагането на мерки за превенция и 
управление на инвазивните чужди 
видове в тези региони, както е 
определено в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
като се вземат предвид Решение 
2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 
октомври 2010 г. за изменение на 
статута по отношение на Европейския 
съюз на остров Сен Бартелеми19 и 
Решение 2012/419/ЕС на Европейския 
съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на 
статута на Майот по отношение на 
Европейския съюз20. Следователно 
всички разпоредби на тези нови правила 
следва да се прилагат по отношение на 
най-отдалечените региони на Съюза с 
изключение на разпоредбите, свързани с 
инвазивните чужди видове, които 
засягат Съюза и които са местни за тези 
региони. В допълнение, за да се позволи 
необходимото опазване на 
биологичното разнообразие в такива 
региони, е необходимо засегнатите 
държави членки да изготвят, като 
допълнение към списъка на инвазивни 
чужди видове, които засягат Съюза, 
специфични списъци на инвазивни 
чужди видове за своите най-отдалечени 
региони, по отношение на които тези 
нови правила следва също да се 

(15) Някои от видовете, които са 
инвазивни в Съюза, може да са местни 
видове в някои от най-отдалечените 
региони на Съюза и обратно. В 
съобщението на Комисията „Най-
отдалечените региони: преимущество за 
Европа“18 се посочва, че 
забележителното биологично 
разнообразие на най-отдалечените 
региони налага разработването и 
прилагането на мерки за превенция и 
управление на инвазивните чужди 
видове в тези региони, както е 
определено в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
като се вземат предвид Решение 
2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 
октомври 2010 г. за изменение на 
статута по отношение на Европейския 
съюз на остров Сен Бартелеми19 и 
Решение 2012/419/ЕС на Европейския 
съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на 
статута на Майот по отношение на 
Европейския съюз20. Следователно 
всички разпоредби на тези нови правила 
следва да се прилагат по отношение на 
най-отдалечените региони на Съюза с 
изключение на разпоредбите, свързани с 
инвазивните чужди видове, които 
засягат Съюза и които са местни за тези 
региони. В допълнение, за да се позволи 
необходимото опазване на 
биологичното разнообразие в такива 
региони, е необходимо във всички 
съответни случаи засегнатите държави 
членки да изготвят и актуализират
като допълнение към списъка на 
инвазивни чужди видове, които засягат 
Съюза, специфични списъци на 
инвазивни чужди видове за своите най-
отдалечени региони, по отношение на 
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прилагат. които тези нови правила следва също да 
се прилагат. Този списък следва да бъде 
отворен и преразглеждан с оглед на 
новите инвазивни чужди видове, 
които се откриват и за които се 
счита, че представляват риск. Някои 
от чуждите видове, които са 
инвазивни в Съюза, могат да са 
местни видове в някои части на 
Съюза и в някои най-отдалечени 
региони на Съюза и обратно.

__________________ __________________
18 COM(2008)642 окончателен. 18 COM(2008)642 окончателен.
19 OJ L 325, 9.12.2010, стр. 4. 19 OJ L 325, 9.12.2010, стр. 4.
20 OJ L 204, 31.7.2012, стр. 131. 20 OJ L 204, 31.7.2012, стр. 131.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Голяма част от инвазивните чужди 
видове се въвеждат в Съюза 
непреднамерено. Ето защо е от 
решаващо значение да се установят и 
контролират пътищата за 
непреднамерено въвеждане. Поради 
относително ограничения опит в тази 
област е необходимо действията да се 
предприемат постепенно. Те следва да 
включват доброволни мерки, като 
например действията, предложени в 
насоките на Международната морска 
организация за контрол и управление на 
биологичното обрастване на кораби, 
както и задължителни мерки, и следва 
да се основават на опита, придобит в 
Съюза и в държавите членки в 
управлението на някои пътища, 
включително мерки, въведени от 
Международната конвенция за контрол 

(20) Голяма част от инвазивните чужди 
видове се въвеждат в Съюза 
непреднамерено. Ето защо е от 
решаващо значение да се установят и 
контролират пътищата за 
непреднамерено въвеждане. Поради 
относително ограничения опит в тази 
област е необходимо действията да се 
предприемат постепенно. Те следва да 
включват доброволни мерки, като 
например действията, предложени в 
насоките на Международната морска 
организация за контрол и управление на 
биологичното обрастване на кораби, 
както и задължителни мерки, и следва 
да се основават на опита, придобит в 
Съюза и в държавите членки в 
управлението на някои пътища, 
включително мерки, въведени от 
Международната конвенция за контрол 
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и управление на баластните води и 
утайките от кораби.

и управление на баластните води и 
утайките от кораби. Съответно 
Комисията предприема всички 
необходими мерки, за да насърчи 
държавите членки да ратифицират 
Конвенцията, включително като 
осигурява възможности за 
провеждане на дискусии между 
министрите на отделните държави. 
Без да се засягат разпоредбите на 
член 11 относно плановете за 
действие на държавите членки, три 
години след датата на прилагане на 
настоящия регламент Комисията 
докладва за прилагането от 
държавите членки на посочените по-
горе доброволни мерки и по 
целесъобразност представя 
законодателни предложения, с цел 
тези мерки да се включат в 
законодателството на Съюза. В 
случай на забавяне на влизането в 
сила на Конвенцията Комисията 
полага усилия за предприемане на 
координирани действия от 
държавите членки, 
корабоплавателните нации извън ЕС 
и международните организации за 
морски транспорт за предлагане на 
мерки за предотвратяване на 
непреднамереното въвеждане на 
видове по този конкретен път.

Обосновка

Към момента на изготвянето от Комисията на оценката на въздействието само 
четири държави членки бяха ратифицирали Конвенцията; при все това в доклада на 
Института по европейска политика в областта на околната среда (IEEP) от 2010 г., 
изготвен за Комисията, се посочва, че изливането на непречистени баластни води и 
обрастването на подводната част на корабите са определено основните фактори за 
случайното въвеждане на чужди видове. В случай че доброволните мерки не се 
окажат успешни, Комисията следва да разгледа възможността за предприемане на 
законодателни мерки в тази област.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Прилагането на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на установяването и 
актуализирането на списъка на 
инвазивните чужди видове, които 
засягат Съюза, елементите на 
оценката на риска, спешните мерки и 
мерките за бързо ликвидиране на 
ранен етап от инвазията, следва да се 
основава на надеждни научни 
доказателства. За целта е 
необходимо съответните членове на 
научната общност да участват 
ефективно в този процес. Ето защо 
следва да се полагат активни усилия 
за провеждане на редовни 
консултации с учени, по-специално 
чрез създаването на специален орган 
(„научна консултативна група“), с 
който Комисията да се консултира.

Обосновка

Научните консултации с експерти в съответната област ще осигурят ефективно и 
последователно прилагане на законодателството.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „инвазивни чужди видове, които 
засягат Съюза“ означава инвазивни 
чужди видове, чието отрицателно 
въздействие е било счетено за такова, за 
да се изискват координирани действия 
на равнището на Съюза в съответствие с 

(3) „инвазивни чужди видове, които
засягат Съюза“ означава инвазивни 
чужди видове, които не са местни за 
Съюза или са местни за някои региони 
на Съюза, но са чужди за други 
региони, или таксономични групи 
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член 4, параграф 2; видове, чието отрицателно въздействие 
е било счетено за такова, за да се 
изискват координирани действия на 
равнището на Съюза в съответствие с 
член 4, параграф 2;

Обосновка

В някои случаи видовете, които са местни за един регион на Съюза, могат да бъдат 
неместни и инвазивни в друг регион; съответно следва да се предвиди разпоредба за 
диференциран подход към различните държави членки по отношение на такива 
видове. Включването на таксономични групи видове със сходни екологични изисквания 
в списъка на Съюза ще спомогне да се избегне замяната на едни от тях с други и ще 
улесни прилагането на Регламента.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 16 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) „преднамерено освобождаване“ 
означава процес, чрез който даден 
организъм е поставен в околната 
среда, за каквато и да цел, без да се 
предприемат необходимите мерки за 
предотвратяване на неговото бягство 
и разпространение.

Обосновка

Допълнително определение в съответствие с промените, въведени в изменение 12 
(член 10, параграф 1).

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предвид съществуващите научни 
доказателства те са счетени за чужди на 

а) предвид съществуващите най-
надеждни и най-нови научни 
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територията на Съюза с изключение на 
най-отдалечените региони;

доказателства те са счетени за чужди на 
територията на Съюза с изключение на 
най-отдалечените региони;

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предвид съществуващите научни 
доказателства е установено, че са в 
състояние да установят жизнеспособна 
популация и да се разпространят в 
околната среда при съществуващите или 
предвидими условия на изменение на 
климата навсякъде в Съюза с 
изключение на най-отдалечените 
региони;

б) предвид съществуващите най-
надеждни и най-нови научни 
доказателства е установено, че са в 
състояние да установят жизнеспособна 
популация и да се разпространят в 
околната среда при съществуващите или 
предвидими условия на изменение на 
климата навсякъде в Съюза с 
изключение на най-отдалечените 
региони;

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случая на инвазивни видове, 
които засягат Съюза и които са 
местни за някои региони на Съюза, но 
са чужди за други региони, държавите 
членки могат да внесат в Комисията 
искане за дерогация от разпоредбите 
на член 7, параграф 1. Комисията 
разрешава такава дерогация, след 
като извърши оценка на 
предоставените доказателства, 
включващи:

a) доказателства за това, че видът е 
местен и/или неинвазивен за 
държавата членка;
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б) доказателства за това, че 
държавата членка е предприела 
необходимите мерки въз основа на 
принципа на предпазните мерки и по 
възможност съвместно с други 
държави членки, които имат 
отношение по въпроса, с цел да се 
избегне разпространението на вида в 
други региони на Съюза, където този 
вид може да представлява заплаха от 
инвазия.

Обосновка

В случаи, в които дадена държава членка е идентифицирала като инвазивен вид на 
своята територия вид, който е местен или неинвазивен в друга държава членка, 
втората държава членка следва да може да прилага диференциран подход към 
контрола на този вид, при условие че спазва определени задължения.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Списъкът, посочен в параграф 1, 
включва не повече от петдесет вида, 
включително всеки вид, който може 
да се добави в резултат на спешните 
мерки, предвидени в член 9.

заличава се

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дерогациите, разрешавани в 
съответствие с член , параграф 3а, се 
подлагат на оценка от Комисията на 
годишна основа. При тази оценка се 
взема предвид становището на 



AD\1015652BG.doc 13/20 PE521.601v03-00

BG

научната консултативна група, 
чието създаване се предвижда в член 
21а.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на сегашното 
разпределение на видовете, 
включително дали видът вече присъства 
в Съюза или в съседните държави;

д) описание на сегашното 
разпределение на видовете, 
включително дали видът вече присъства 
в Съюза като местен или чужд вид
или в съседните държави;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) количествена прогноза за 
стойността на щетите на равнището 
на Съюза, с която допълнително се 
обосновава необходимостта от 
действие, тъй като цялостните 
щети надхвърлят разходите за 
смекчаване на въздействието;

ж) оценка на потенциалните разходи 
на равнището на Съюза;

Обосновка

Потенциалните рискове и разходи, свързани с инвазивните чужди видове, е трудно да 
се измерят в количествено отношение.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква з)
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з) описание на възможните употреби и 
ползи, произтичащи от тези 
употреби на вида.

з) описание на възможните употреби и 
ползи, които могат да произтекат от
вида.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки забраняват всяко 
преднамерено освобождаване в 
околната среда — това е процедурата, 
чрез която даден организъм се 
поставя в околната среда за каквато 
и да е цел и без необходимите мерки 
за превенция на неговото изпускане и 
разпространение — на инвазивни 
чужди видове, различни от инвазивните 
чужди видове, които засягат Съюза, за 
които въз основа на научни 
доказателства държавите членки считат, 
че неблагоприятното въздействие от 
тяхното изпускане и разпространение, 
дори когато не е напълно установено, 
е от значение в рамките на тяхната 
национална територия („чужди 
инвазивни видове, които засягат 
държава членка“).

1. Държавите членки забраняват всяко 
преднамерено освобождаване в 
околната среда на инвазивни чужди 
видове, различни от инвазивните чужди 
видове, които засягат Съюза, за които 
въз основа на най-добрите налични
научни доказателства държавите членки 
считат, че неблагоприятното 
въздействие от тяхното изпускане и 
разпространение е от значение в 
рамките на тяхната национална 
територия („чужди инвазивни видове, 
които засягат държава членка“).

Обосновка

Определенията следва да се включат в член 3.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпространението на инвазивни 
чужди видове, които засягат Съюза, 
намиращи се на територията на 
съответната държава членка;

б) разпространението на инвазивни 
чужди видове, които засягат Съюза, 
намиращи се на територията на 
съответната държава членка и в 
нейните сладки и морски води, 
включително информация относно 
тяхното поведение, свързано с 
миграцията или размножаването;

Обосновка

Тази информация ще спомогне за информирането на други държави членки за 
потенциалния риск, свързан с определени морски инвазивни чужди видове.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) предприетите мерки с цел 
информиране на обществеността 
относно наличието на чужд вид и 
действията, които гражданите се 
призовават да предприемат.

Обосновка

В много случаи гражданите могат да допринесат за избягване на допълнителното 
разпространение на чужди видове. Ето защо е важно държавите членки да 
предприемат мерки за информиране на обществеността.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 а



PE521.601v03-00 16/20 AD\1015652BG.doc

BG

Научна консултативна група

1. Комисията учредява научна 
консултативна група, която се
състои от независими учени с 
подходящ опит в конкретната 
област на превенцията и 
управлението на въвеждането на 
инвазивни чужди видове.  Тази група 
отговаря по-специално за:

a) идентифициране на нови инвазивни 
видове, които е възможно да засягат 
Съюза, и предлагане на тяхното 
включване в списъка на Съюза;

б) внимателно разглеждане на 
оценките на риска на държавите 
членки;

в) внимателно разглеждане на 
исканията от страна на държавите 
членки за получаване на дерогация от 
разпоредбите, предвидени в член 4, 
параграфи 1 и 2 и в съответствие с 
член 4, параграф 3, буква а) и член 4, 
параграф 4, буква а).

Обосновка

Научните консултации с експерти в съответната област ще осигурят ефективно, 
последователно и успешно прилагане и надзор на законодателството.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 21 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21б

Група за научен преглед

1. Учредява се група за научен преглед.

Групата за научен преглед отговаря за 
изготвянето на становището на 
вниманието на Комисията и 
комитета по член 22 по следните 
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въпроси:

a) изготвяне и актуализиране на 
списъка на инвазивни чужди видове, 
които засягат Съюза;

б) научни и технически въпроси, 
свързани с вида на допустимите 
научни доказателства, посочени в 
член 4, параграф 2, буква б), и с 
прилагането на елементите, 
посочени в член 5, параграф 1, букви 
а)—з), включително методиката, 
която се прилага при оценката на 
тези елементи, в съответствие с 
член 5, параграф 2;

в) оценки на риска, извършвани в 
съответствие с член 5, параграф 1;

г) спешни мерки, които да бъдат 
приети в съответствие с член 9, 
параграф 4 за целия Съюз по 
отношение на инвазивните чужди 
видове, които не са включени в 
списъка, посочен в член 4, параграф 1;

д) по искане на Комисията или на 
компетентните органи на 
държавите членки — всякакви други 
научни или технически въпроси, 
които възникват при прилагането на 
настоящия регламент.

2. Членовете на групата за научен 
преглед се назначават от Комисията 
въз основа на техния опит и 
експертни познания, свързани с 
изпълнението на задачите, посочени в 
параграф 1, като се взема предвид 
географското разпределение, 
отразяващо многообразието на 
научните проблеми и подходи в 
Съюза. Комисията определя броя на 
членовете в съответствие с 
присъщите нужди.

Обосновка

С оглед на успешното прилагане на настоящия регламент, особено по отношение на 
превантивните мерки, е необходимо да има независим консултативен орган. Научните 
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и техническите консултации са необходими, за да се прогнозира кои организми могат 
да бъдат въведени или да се окажат проблематични. Ето защо следва да се учреди 
група, състояща се от независими научни и технически експерти. Сред ключовите 
задачи на тази група са даването на становища относно това кои видове следва да се 
включат в списъка и внимателното разглеждане на оценките на риска.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на обществеността Участие на обществеността и на 
заинтересованите страни и обмен на 

информация

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел да улесни ефективния и 
прозрачен обмен на информация 
относно прилагането на различни 
аспекти на Регламента, Комисията 
създава и редовно свиква форум 
относно инвазивните чужди видове, в 
който участват представители на 
държавите членки, съответните 
промишлености и сектори и 
неправителствените организации, 
които се застъпват активно за 
защитата на околната среда и 
хуманното отношение към 
животните.

По-конкретно Комисията взема 
предвид препоръките на форума 
относно изготвянето и 
актуализирането на списъка, посочен 
в член 4, параграф 1, и спешните 
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мерки, приемани за Съюза в 
съответствие с член 9, параграф 4 
относно инвазивните чужди видове, 
които не са включени в списъка, 
посочен в член 4, параграф 1. Тя също 
така използва форума, за да насърчава 
обмена на информация, свързана с 
разпределението на видовете и 
възможностите за тяхното 
управление, включително с 
хуманните методи за контрол.

Обосновка

Съответните заинтересовани страни следва да разполагат с възможност да 
участват в разработването на списъка на видовете, които засягат Европа, както и в 
действията за подпомагане на превенцията и за приемане на хуманни методи за 
контрол. За да се осигури ефективен и активен обмен на информация между 
държавите членки, съответните промишлености, сектори и неправителствени 
организации и Комисията, е необходимо да има форум, който функционира по 
прозрачен начин.
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