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_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За да се гарантират еднакви условия 

за прилагане на настоящия регламент, 

на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от 

страна на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на 

Комисията
10

, 

(20) За да се гарантират еднакви условия 

за прилагането на настоящия регламент 

и правилното функциониране на 

системата на европейските 

икономически сметки за околната среда, 

на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия, по-специално за 

установяването на оформлението, 

модела и формата на някои 

документи. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

разпоредбите на Регламент (ЕС) 

№ 182/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета
10

, 

______________ ______________ 

10
 ОВ L 55, 28.2.2011, стр. 13. 

10
 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията 
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за контрол от страна на държавите 

членки върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от 

страна на Комисията (ОВ L 55, 

28.2.2011 г., стр. 13). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „нотификация за внос“ означава 

нотификацията, дадена от вносителя 

или от негов посредник или 

представител по време на вноса в Съюза 

на екземпляр от видовете, включени в 

приложения C или D, на формуляра, 

предвиден в член 19, параграф 2; 

г) „нотификация за внос“ означава 

нотификацията, дадена от вносителя 

или от негов посредник или 

представител по време на вноса в 

Съюза на екземпляр от видовете, 

включени в приложения C или D, на 

формуляра, предвиден в член 10, 

параграф 5; 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. След консултации със съответните 

държави по произход и след като се 

вземе предвид становището на групата 

за научен преглед, Комисията може с 

актове за изпълнение да установи 

общи ограничения или ограничения за 

определени държави на произход с 

оглед на въвеждането в Съюза: 

6. Комисията се оправомощава, след 

консултации със съответните държави 

по произход и след като се вземе 

предвид становището на групата за 

научен преглед, да приема делегирани 

актове в съответствие с член 20 за 

установяване на общи ограничения или 

ограничения за определени държави на 

произход с оглед на въвеждането в 

Съюза: 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Актовете за изпълнение, посочени в 

първа алинея, се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане , посочена в член 21, 

параграф 2. 

заличава се 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 10 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Издаване на сертификати Издаване на разрешителни, 

уведомления и сертификати 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Комисията приема актове за 

изпълнение с цел определяне на 

оформлението на сертификатите, 

посочени в параграф 1. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 21, 

параграф 2. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 б (нов) 

 



 

 

 PE533.775/ 4 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. При получаване на заявление и 

изискваните подкрепящи документи 

от съответното лице и при условие 

че са спазени всички изисквания за 

издаване, управителният орган на 

държавата членка може да издаде 

разрешително за целите, посочени в 

член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, 

параграфи 1 и 4. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. Комисията приема актове за 

изпълнение с цел определяне на 

оформлението на разрешителните, 

посочени в параграф 1б. Тези актове 

за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член  21, 

параграф 2. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 г (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1г. Комисията приема актове за 

изпълнение с цел определяне на 

оформлението на уведомлението за 

внос, посочено в член 4, параграфи 3 и 

4. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 21, параграф 2. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 19 заличава се 

Други изпълнителни правомощия  

1. Комисията определя  чрез актове 

за изпълнение  формата на 

документите, посочени в член 4, член 

5, член 7, параграф 4 и член 10.  Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 21, 

параграф 2. 

 

2. Комисията, чрез актове за 

изпълнение, установява формуляра на 

нотификацията за внос.  Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 21, 

параграф 2. 

 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в член 4, параграф 7, 

член 5, параграф 5, член 7, параграфи 1, 

2 и 3, член 8, параграф 4, член 9, 

параграф 6, член 11, параграф 5, член 

12, параграф 4 и член 18, параграфи 1, 2 

и 3, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на основния 

законодателен акт или от която и да е 

друга дата, установена от законодателя]. 

2. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в член 4, параграф 6, 

член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, 

член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, 

параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, 

параграф 5, член 12, параграф 4 и член 

18, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на 

Комисията за неопределен срок, считано 

от [датата на влизане в сила на основния 

законодателен акт или от която и да е 

друга дата, установена от законодателя]. 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 7, член 5, 

параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, 

член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, 

член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 

и член 18, параграфи 1, 2 и 3, може да 

бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То поражда действие в 

деня след публикуването на решението 

в Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 6, член 4, 

параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, 

параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, 

член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, 

член 12, параграф 4 и член 18, 

параграфи 1, 2 и 3, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от Съвета. 

С решението за оттегляне се прекратява 

посоченото в него делегиране на 

правомощия. То поражда действие в 

деня след публикуването на решението 

в Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, 

параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 4, 

член 9, параграф 6, член 11, параграф 5, 

член 12, параграф 4 и член 18, 

параграфи 1, 2 и 3, 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 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 6, член 4, параграф 7, член 5, 

параграф 5, член 7, параграфи 1, 2 и 3, 

член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, 

член 11, параграф 5, член 12, параграф 4 

и член 18, параграфи 1, 2 и 3, 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 
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инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

 

 

 


