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Официален вестник на Европейския съюз
ПОПРАВКИ

Поправка на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно
борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за
замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета
(Официален вестник на Европейския съюз L 335 от 17 декември 2011 г.)
В съдържанието и в заглавието на стр. 1
вместо:

„2011/92/ЕС“

да се чете:

„2011/93/ЕС“

Поправка на Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО
относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда
(Официален вестник на Европейските общности L 73 от 14 март 1997 г., стр. 5)
(Специално издание 2007 г., глава 15, том 03, стр. 254)
На страница 258 в приложението, ново приложение I, точка 5
вместо:

„5. Инсталации за добив и преработка на азбест и за продукти, съдържащи азбест: азбестоциментови
продукти, с годишно производство над 20 000 тона крайна продукция, както и за други видове
производства, използващи азбест над 200 тона годишно.“

да се чете:

„5. Инсталации за добив и преработка на азбест и за продукти, съдържащи азбест: за азбестоциментови
продукти с годишно производство над 20 000 тона крайна продукция, за фрикционни материали с
годишно производство над 50 тона крайна продукция, както и за други видове производства,
използващи азбест над 200 тона годишно.“

Поправка на Регламент (ЕС) № 1251/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за изменение на директиви
2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от
тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки
(Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 2 декември 2011 г.)
На страница 44 в член 2, точка 5 буква а)
вместо:

„в буква а) стойността „125 000 EUR“ се заменя със „133 000 EUR“;“

да се чете: „в буква а) стойността „125 000 EUR“ се заменя със „130 000 EUR“;“.
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