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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 2.5 – точка -1 (нова)
Директива 2004/9/ЕО
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) В член 6 параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Ако Комисията сметне, че са 
необходими промени, свързани с 
настоящата директива, за да се 
разрешат проблеми, засягащи 
параграф 1, тя приема съответните 
изменения.
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
7, параграф 3.“

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 3.3 – точка 4
Директива 1994/62/ЕО
Член 19 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Необходимите изменения за a) Комисията се съобразява с научно-
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привеждане в съответствие с научно-
техническия прогрес на системата за 
идентифициране (посочена в член 8, 
параграф 2 и член 10, втора алинея, 
последно тире) и форматите, свързани 
със системата от база данни (посочени в 
член 12, параграф 3 и приложение III), 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 21, параграф 2.

техническия прогрес на системата за 
идентифициране (посочена в член 8, 
параграф 2 и член 10, втора алинея.
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.“

Необходимите изменения за 
привеждане в съответствие с научно-
техническия прогрес на форматите, 
свързани със системата от база данни 
(посочени в член 12, параграф 3 и 
приложение III), се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 21, 
параграф 2. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 3.6 – точка 1а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 14 – параграф 1 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 14, първото изречение на 
параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„Комисията приема указания за 
мониторинг и докладване на емисии, 
отделени в резултат на дейностите, 
изброени в приложение І, на 
парникови газове, определени във 
връзка с тези дейности [...] до 30 
септември 2003 г. 
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
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регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3.“

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 3.6 – точка 5а (нова)
Директива 2003/87/ЕО
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) В член 24, параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Комисията, по своя собствена 
инициатива или по искане на 
държава-членка, може да приема 
указания за мониторинг и докладване 
на емисии от дейности, инсталации и 
парникови газове, които не са 
включени в приложение І [...], ако 
мониторингът и докладването на тези
емисии могат да се извършват с 
достатъчна точност.
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
23, параграф 3.“

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 3.9 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1013/2006
Член 59
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приеме в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 59а, 
параграф 2, следните допълнителни 
мерки, свързани с прилагането на 
настоящия регламент:

1. Комисията може да приеме в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 59а, 
параграф 2, следните допълнителни 
мерки, свързани с прилагането на 
настоящия регламент:

а) насоки за прилагането на член 12, 
параграф 1, буква ж);

а) насоки за прилагането на член 12, 
параграф 1, буква ж);

б) насоки за прилагането на член 15 по 
отношение идентифицирането и 
проследяването на отпадъци, 
претърпяващи съществени промени при 
временната операция по 
оползотворяване и обезвреждане;

б) насоки за прилагането на член 15 по 
отношение идентифицирането и 
проследяването на отпадъци, 
претърпяващи съществени промени при 
временната операция по 
оползотворяване и обезвреждане;

в) насоки за сътрудничеството на 
компетентните органи във връзка с 
незаконните превози, посочени в член 
24;

в) насоки за сътрудничеството на 
компетентните органи във връзка с 
незаконните превози, посочени в член 
24;

г) технически и организационни 
изисквания за практическото 
осъществяване на обмена на електронни 
данни и предоставянето на документи и 
информация в съответствие с член 26, 
параграф 4;

г) технически и организационни 
изисквания за практическото 
осъществяване на обмена на електронни 
данни и предоставянето на документи и 
информация в съответствие с член 26, 
параграф 4;

д) допълнително ръководство относно 
използването на езици, посочено в член 
27;

д) допълнително ръководство относно 
използването на езици, посочено в член 
27;

е) допълнително разяснение на 
процедурните изисквания на дял II, що 
се отнася до тяхното прилагане при 
износа, вноса и транзита на отпадъци от, 
към и през Общността;

е) допълнително разяснение на 
процедурните изисквания на дял II, що 
се отнася до тяхното прилагане при 
износа, вноса и транзита на отпадъци от, 
към и през Общността;

ж) допълнително ръководство 
относно недефинирани правни 
термини.
2. Комисията може да приеме мерки за 
прилагане по отношение на следното:

2. Комисията може да приеме мерки за 
прилагане по отношение на следното:

а) метод за изчисляване на финансовата 
гаранция или еквивалентна застраховка, 
описани в член 6;

а) метод за изчисляване на финансовата 
гаранция или еквивалентна застраховка, 
описани в член 6;

б) допълнителни условия и изисквания б) допълнителни условия и изисквания 
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по отношение на съоръжения за 
оползотворяване с предварително 
съгласие по член 14.

по отношение на съоръжения за 
оползотворяване с предварително 
съгласие по член 14.

ба) допълнително ръководство 
относно недефинирани правни 
термини.

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 
59а, параграф 3.

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 
59а, параграф 3.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.5 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) Член 7 се заменя със следния 
текст:

„Движение между държави-членки 
или от територия, посочена в 
приложение II, част Б, раздел 2, на 
животни от видовете, посочени в 
приложение I, част В, не е предмет на 
никакви изисквания относно бяс. Ако 
е необходимо, Комисията разработва
специфични изисквания, 
включително евентуално 
ограничаване на броя на животните 
[...], относно други болести. Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране, посочена в член 24, 
параграф 4. Може да се изготви 
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образец на сертификат, който да 
придружава такива животни, в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, установена в член 24, 
параграф 2, относно други болести.“

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.5 – точка -1а (нова)
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 8 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) В член 8, параграф 3 буква а) се 
заменя със следното:

„а) домашни любимци от 
териториите, посочени в приложение 
II, част Б, раздел 2, за които е 
установено от Комисията, че такива 
територии прилагат правила, 
еквивалентни най-малко на тези в 
Общността, както е предвидено в 
настоящата глава, са предмет на 
правилата, установени в глава II.
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
24, параграф 4.“

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.5 – точка -1б (нова)
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) Член 9 се заменя със следния 
текст:

„Условията, приложими при 
движението на животни от видовете, 
посочени в приложение I, част В, 
идващи от трети страни, се определят 
от Комисията. Мерките, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
24, параграф 4. Образецът на 
сертификат, който трябва да 
придружава движението на 
животни, се установява в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 24, 
параграф 3.“

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.5 – точка 1а (нова)
Регламент (ЕО) № 998/2003
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 17 първият параграф се 
заменя със следния текст:

„За движение на животни от 
видовете, посочени в приложение I, 
части А и Б, Комисията може да 
установи изисквания от техническо 
естество, различни от онези, 
определени в настоящия регламент.
Мерките, предназначени да изменят 
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несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата на 
регулиране с контрол, посочена в член 
24, параграф 4.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.6 – точка 3
Директива 2003/99/ЕО
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакви подходящи преходни или 
прилагащи мерки могат да бъдат приети 
в съответствие с процедурата, посочена 
в член 12, параграф 2.

Всякакви подходящи преходни мерки 
или мерки за прилагане, освен 
предназначените да изменят 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълват, могат да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 12, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.7 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕО) № 852/2004
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Член 12 се заменя със следния 
текст:
„Мерките по прилагането и 
преходните разпоредби, освен 
предназначените да изменят 
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несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, могат да се определят в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 14, 
параграф 2.“

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.8 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕО) № 853/2004
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Член 9 се заменя със следния 
текст:

„Мерките за прилагане и преходните 
мерки, освен предназначените да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 12, параграф 2.“

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.9 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 854/2004
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) Член 16 се заменя със следния 
текст:
„Мерките за прилагане и преходните 
разпоредби, освен предназначените да 
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изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в съответствие 
с процедурата по регулиране по член 
19, параграф 2.“

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – раздел 6.10 – точка 2а (нова)
Регламент (ЕО) № 183/2005
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Член 26 се заменя със следния 
текст:
„Мерките по прилагане, освен 
предназначените да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в съответствие 
с процедурата по регулиране, посочена 
в член 31, параграф 2.“

Or. en
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