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Неповдигане на възражения срещу мярка по изпълнение: транзитно 

преминаване на определени странични животински продукти от Босна 

и Херцеговина  

Решение на Европейския парламент за неповдигане на възражения срещу проекта 

за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по 

отношение на транзитното преминаване на определени странични животински 

продукти от Босна и Херцеговина (D025828/03 – 2013/2598(RPS)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта за регламент на Комисията (D025828/03), 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно 

странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за 

консумация от човека1, и по-специално член 41, параграф 3 и член 42, параграф 2 от 

него. 

– като взе предвид становището, предоставено на 5 март 2013 г. от комитета, посочен 

в член 52 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, 

– като взе предвид писмото на Комисията от 16 май 2013 г., с което тя призовава 

Парламента да заяви, че няма да повдига възражения срещу проекта за регламент, 

– като взе предвид писмото от 21 май 2013 г. от комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните до председателя на Съвета на 

председателите на комисии, 

– като взе предвид член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за 

установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията2, 

– като взе предвид член 88, параграф 4, буква г) и член 87а, параграф 6 от своя 

правилник, 

– като взе предвид обстоятелството, че не е представено никакво възражение в срока, 

предвиден в член 87а, параграф 6, трето и четвърто тире от своя правилник, който 

изтече на 22 май 2013 г. 

1. Заявява, че не възразява срещу проекта за регламент на Комисията; 

2. Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и за 

сведение – на Съвета. 

                                                 
1  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1. 
2  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 



 


