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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 2.5 – točka -1 (novo)
Direktiva 2004/9/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
"3. Če Komisija meni, da so za reševanje 
zadev iz odstavka 1 potrebne 
spremembe te direktive, sprejme te 
spremembe. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 7(3).

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 3.3 – točka 4
Direktiva 1994/62/ES
Člen 19 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe, potrebne za prilagoditev
sistema prepoznavanja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku (iz člena 8(2) in 
zadnje alinee drugega pododstavka 
člena 10), in oblik, ki se nanašajo na sistem 

(a) Komisija prilagodi sistem
prepoznavanja znanstvenemu in 
tehničnemu napredku (iz člena 8(2) in 
zadnje alinee drugega pododstavka člena 
10). Navedeni ukrepi, ki so namenjeni 
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zbirke podatkov (iz člena 12(3) in 
Priloge III), se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

spremembi nebistvenih določb te direktive, 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 21(3).
Spremembe, potrebne za prilagoditev
oblik, ki se nanašajo na sistem zbirke 
podatkov (iz člena 12(3) in Priloge III), 
znanstvenemu in tehničnemu napredku, 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
21(2). 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 3.6 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 14 – odstavek 1 – stavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 14(1) se prvi stavek 
nadomesti z naslednjim:
„Komisija do 30. septembra 2003  
sprejme smernice  za spremljanje in 
poročanje o emisijah toplogrednih 
plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, 
navedenih v prilogi I, in so določeni v 
zvezi s temi dejavnostmi. 
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3).“

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 3.6 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 24 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V členu 24 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
“3. Komisija lahko na lastno pobudo ali 
na zahtevo države članice sprejme 
smernice za spremljanje in poročanje o 
emisijah iz dejavnosti, naprav in 
toplogrednih plinov, ki niso navedeni v 
prilogi I, če je spremljanje in poročanje 
o teh emisijah mogoče izvesti z zadostno 
natančnostjo.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te direktive se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 23(3).“

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 3.9 – točka 3
Uredba (ES) št. 1013/2006
Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 59a(2) sprejme 
naslednje dodatne ukrepe, povezane z 
izvajanjem te uredbe:

1. Komisija lahko v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 59a(2) sprejme 
naslednje dodatne ukrepe, povezane z 
izvajanjem te uredbe:

(a) smernice za uporabo člena 12(1)(g); (a) smernice za uporabo člena 12(1)(g);

(b) smernice za uporabo člena 15 v zvezi z 
določitvijo in sledenjem odpadkov, ki se 
med postopki začasne predelave ali 
odstranjevanja bistveno spremenijo;

(b) smernice za uporabo člena 15 v zvezi z 
določitvijo in sledenjem odpadkov, ki se 
med postopki začasne predelave ali 
odstranjevanja bistveno spremenijo;

(c) smernice za sodelovanje pristojnih 
organov v zvezi z nezakonitimi pošiljkami, 
kakor je navedeno v členu 24;

(c) smernice za sodelovanje pristojnih 
organov v zvezi z nezakonitimi pošiljkami, 
kakor je navedeno v členu 24;

(d) tehnične in organizacijske zahteve za 
praktično izvajanje izmenjave elektronskih 
podatkov za predložitev dokumentov in 

(d) tehnične in organizacijske zahteve za 
praktično izvajanje izmenjave elektronskih 
podatkov za predložitev dokumentov in 
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informacij v skladu s členom 26(4); informacij v skladu s členom 26(4);
(e) dodatne usmeritve o uporabi jezikov iz 
člena 27;

(e) dodatne usmeritve o uporabi jezikov iz 
člena 27;

(f) dodatna pojasnila postopkovnih zahtev 
naslova II o njihovi uporabi pri izvozu, 
uvozu in tranzitu odpadkov iz Skupnosti, v 
njo in prek nje;

(f) dodatna pojasnila postopkovnih zahtev 
naslova II o njihovi uporabi pri izvozu, 
uvozu in tranzitu odpadkov iz Skupnosti, v 
njo in prek nje;

(g) dodatne usmeritve glede pravnih 
izrazov, ki niso opredeljeni.
2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe v zvezi z: 

2. Komisija lahko sprejme izvedbene 
ukrepe v zvezi z: 

(a) metodo za izračun finančne garancije 
ali enakovrednega zavarovanja, kakor je 
predvideno v členu 6;

(a) metodo za izračun finančne garancije 
ali enakovrednega zavarovanja, kakor je 
predvideno v členu 6;

(b) dodatne pogoje in zahteve v zvezi z 
objekti za predelavo s predhodnim 
soglasjem, kakor je navedeno v členu 14.

(b) dodatne pogoje in zahteve v zvezi z 
objekti za predelavo s predhodnim 
soglasjem, kakor je navedeno v členu 14;

(g) dodatne usmeritve glede pravnih 
izrazov, ki niso opredeljeni.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 59a(3).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 59a(3).

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.5 – točka (-1) (novo)
Uredba (ES) št. 998/2003
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Za premike vrst živali, ki so naštete v 
delu C priloge I med državami članicami 
ali z ozemelj, naštetih v oddelku 2 dela B 
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priloge II, ni nobenih zahtev v zvezi s 
steklino. Po potrebi Komisija za druge 
bolezni pripravi posebne zahteve, 
vključno z možno omejitvijo števila 
živali. Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 24(4). Za druge bolezni se lahko v 
skladu z regulativnim postopkom iz člena 
24(2) pripravi vzorec spričevala, s katerim 
morajo biti opremljene te živali.“

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.5 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 998/2003
Člen 8 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) v členu 8(3) se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:

„(a) za hišne živali z ozemelj, ki so 
našteta v oddelku 2 dela B priloge II in 
za katere je Komisija določila, da 
uporabljajo pravila, ki so najmanj 
enakovredna pravilom Skupnosti,  kot je 
določeno v tem poglavju, veljajo pravila 
iz poglavja II. Navedeni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom z nadzorom iz člena 24(3).“

ali en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.5 – točka -1 b (novo)
Uredba (ES) št. 998/2003
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Pogoje, ki se uporabljajo za premike iz 
tretjih držav vrst živali, naštetih v delu 
C Priloge I, določi Komisija. Navedeni 
ukrepi za spremembo nebistvenih določb 
te uredbe z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 24(4).
Vzorec spričevala, ki mora spremljati 
živali ob premiku, se določi v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 24(3).“

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.5 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 998/2003
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 17 se prvi odstavek 
nadomesti z naslednjim:

„Za premike vrst živali, naštetih v delih 
A in B priloge I, Komisija lahko določi
pogoje tehnične narave, drugačne od 
tistih, ki jih določa ta direktiva.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 24(4).“
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Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.6 – točka 3
Direktiva 2003/99/ES
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kateri koli ustrezni prehodni ali izvedbeni 
ukrepi pa se lahko sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 12(2).

Kateri koli ustrezni prehodni ali izvedbeni 
ukrepi, razen tistih, ki so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo, se lahko 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
12(2). 

ali en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.7 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 852/2004
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 12 se nadomesti z naslednjim:
„Prehodni in izvedbeni ukrepi, razen 
tistih, ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se lahko določijo v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 14(2).“ 

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.8 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 853/2004
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Prehodni in izvedbeni ukrepi, razen 
tistih, ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se lahko določijo v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 12(2).“ 

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.9 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 854/2004
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) člen 16 se nadomesti z naslednjim:
„Prehodni in izvedbeni ukrepi, razen 
tistih, ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se lahko določijo v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 19(2).“ 

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – del 6.10 – točka (2 a) (novo)
Uredba (ES) št. 183/2005
Člen 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 26 se nadomesti z naslednjim:
„Izvedbeni ukrepi, razen tistih, ki so 
namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
lahko določijo v skladu z regulativnim
postopkom iz člena 31(2).“ 

Or. en
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