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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
зоотехническите и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на 
разплодни животни и зародишни продукти от тях
(COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2014)0005),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7–0032/2014),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A8-0000/2015),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 
внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Развъждането на домашни говеда и 
биволи, свине, овце, кози и 
еднокопитни, а в по-малка степен — и 
на животни от други видове, заема 
важно място в селското стопанство на 
Съюза и е източник на доходи за 
селскостопанската общност. 

(1) Развъждането на продуктивни 
говеда и биволи, свине, овце, кози и 
еднокопитни, а в по-малка степен — и 
на животни от други видове, заема 
стратегическо място в селското 
стопанство на Съюза в икономическо и 
социално отношение. Тази 
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Развъждането на животни от изброените 
видове се насърчава най-добре чрез 
използване на чистопородни разплодни 
животни или на хибридни разплодни 
свине с регистрирано високо генетично 
качество.

селскостопанска дейност, която 
допринася за продоволствената 
сигурност на Съюза, е източник на 
доходи за селскостопанската общност. 
Развъждането на животни от изброените 
видове се насърчава най-добре чрез 
използване на чистопородни разплодни 
животни или на хибридни разплодни 
свине с регистрирано високо генетично 
качество.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (2а) При все това стремежът към 
конкурентоспособност не бива да 
води до изчезването на породи, чиито 
характеристики са адаптирани към 
специфични биофизични условия. 
Поради незапазване на достатъчна 
численост местните породи могат да 
бъдат застрашени, а това би 
представлявало загуба на генетично 
биологично разнообразие.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Терминът „порода“ обаче следва 
да остане правно понятие без 
определение, което да позволи на 
развъдните сдружения да опишат 
групата животни с достатъчна 

заличава се
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степен на генетично сходство, която 
те смятат за отличаваща се от 
други животни от същия вид, и да ги 
впишат, като посочат техните 
известни родственици по възходяща 
линия, в родословни книги, с цел да 
възпроизвеждат техните наследени 
характеристики чрез репродукция, 
обмен и селекция в рамките на 
установена развъдна програма.

Or. fr

Обосновка

Понятието „порода“ присъства в целия регламент, но не е определено. От 
съображения за правна сигурност докладчикът предлага да се даде определение.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) По същия начин целта на 
установените в настоящия регламент 
правила относно хибридните разплодни 
свине следва да бъде да се предостави 
достъп до търговия въз основа на 
съгласувани принципи, които са 
приложими за признаването на 
развъдниците, управляващи различните 
кръстоски на хибридни разплодни 
свине, и одобрението на съответните им 
развъдни програми. С настоящия 
регламент следва също така да се 
установят критерии, уреждащи 
вписването на хибридните разплодни 
свине в главния раздел на 
зоотехническите регистри, правилата за 
изследване на продуктивността и оценка 
на генетичната стойност и критериите за 
допускане на хибридните разплодни 
свине за развъждане, както и 
съдържанието на зоотехническите 
сертификати.

(Не се отнася до българския текст)
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Or. fr

Обосновка

Понятието „развъден регистър“ вече се употребява в някои държави членки за друг 
вид документи, различен от упоменатия в настоящия текст. За по-голяма яснота 
целесъобразно е да се използва друг термин – „зоотехнически регистър“.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (14а) Здравето и хуманното 
отношение към животните би 
трябвало да бъдат взети под 
внимание от заинтересованите 
участници от зоотехническия 
сектор, по-специално в дейностите 
им, целящи генетичното подобряване 
на породите;

Or. fr

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (14б) Проблематиката на 
клонирането не би могла да бъде 
третирана в настоящия регламент.

Or. fr
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Качеството на предоставяните от 
развъдните сдружения и развъдниците 
услуги и начинът, по който те 
извършват оценяването и 
класифицирането на животните, оказват 
въздействие върху пазарната стойност 
на разплодните животни. Поради това 
следва да се установят правила за 
признаването на развъдните сдружения 
и развъдниците, основани на 
хармонизирани на равнището на Съюза 
критерии, и техният надзор от 
компетентните органи на държавите 
членки, за да се гарантира, че 
установените от тях правила не водят до 
несъответствия между развъдните 
програми и стандартите в развъдната 
дейност и съответно не създават 
технически пречки за вътресъюзната 
търговия.

(16) Качеството на предоставяните от 
развъдните сдружения и развъдниците 
услуги и начинът, по който те 
извършват оценяването и 
класифицирането на животните, 
определят степента на 
продуктивност на животните и 
оказват въздействие върху пазарната 
стойност на разплодните животни. 
Поради това следва да се установят 
правила за признаването на развъдните 
сдружения и развъдниците, основани на 
хармонизирани на равнището на Съюза 
критерии, и техният надзор от 
компетентните органи на държавите 
членки, за да се гарантира, че 
установените от тях правила не водят до 
несъответствия между развъдните 
програми и стандартите в развъдната 
дейност и съответно не създават 
технически пречки за вътресъюзната 
търговия.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (19а) Съюзът е страна по 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, чиито цели са 
съхраняването на биологичното 
разнообразие, устойчивото използване 
на неговите компоненти и 
справедливото и равноправно 
разпределение на ползите, 
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произтичащи от използването на 
генетичните ресурси. Във въпросната 
конвенция се уточнява, че държавите 
имат суверенни права върху 
биологичните си ресурси и че са 
отговорни за съхраняването на 
биологичното си разнообразие и за 
устойчивото използване на 
биологичните си ресурси. Съюзът е 
също така страна по Протокола от 
Нагоя за достъп до генетични ресурси 
и справедливо и равноправно 
разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхната употреба. 
Следователно в настоящия 
регламент би трябвало да се 
отчитат задълженията на 
държавите членки и да им се позволи 
да се съобразяват с тях в рамките на 
устойчивото управление на 
зоогенетичните им ресурси.

Or. fr

Обосновка

Тъй като в настоящия регламент ще се направи позоваване на протокола от Нагоя и 
на Конвенцията за биологичното разнообразие, целесъобразно е да се изясни техният 
обхват.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (20а) Следва да се улесни 
трансграничното сътрудничество 
между развъдните сдружения и 
развъдниците, които желаят, като 
същевременно се гарантира свободата 
на стопанска инициатива и 
премахването на бариерите пред 
свободното движение на разплодните 
животни и на генетичния им 
материал. Тези европейски 
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партньорски структури биха 
допринесли по-специално за укрепване 
на европейската идентичност на 
някои породи чрез съвместно ползване 
на ресурсите и чрез обединяване на 
данните за по-голяма надеждност и 
видимост.

Or. fr

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
приема делегирани актове за 
изменение на приложение I с цел 
приспособяване на критериите за 
признаване на развъдни сдружения и 
развъдници и за одобрение на развъдни 
програми към развитието на 
животновъдния сектор.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Броят на делегираните актове и техният обхват са твърде големи и се отнасят до 
основните точки от текста.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се гарантира, че 
условията за вписване в родословни 
книги на чистопородни разплодни 
животни и регистрирането на 
хибридни разплодни свине в 

заличава се
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зоотехнически регистри могат да 
бъдат приспособени към развитието 
на животновъдния сектор, на 
Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
приема делегирани актове за 
съответно изменение на приложение 
II.

Or. fr

Обосновка

Броят на делегираните актове и техният обхват са твърде големи и се отнасят до 
основните точки от текста.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност могат 
да бъдат извършвани от институциите, 
определени от развъдната организация 
или развъдника. Така определените 
институции следва да си сътрудничат с 
референтните центрове на Европейския 
съюз, определени от Комисията. Поради 
това на Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определя 
референтни центрове на Европейския 
съюз чрез актове за изпълнение, както и 
да й бъдат предоставени правомощия да 
приема делегирани актове, в които да 
бъдат описани техните задължения и 
функции, при необходимост чрез 
изменение на приложение IV. 
Посочените референтни центрове имат 
право на помощ от Съюза в 
съответствие с Решение 2009/470/ЕО на 
Съвета от 25 май 2009 г. относно 
разходите във ветеринарната 
област14. В случая с чистопородните 
разплодни говеда и биволи, за 

(34) Изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност могат 
да бъдат извършвани от институциите, 
определени от развъдната организация 
или развъдника. Така определените 
институции следва да си сътрудничат с 
референтните центрове на Европейския 
съюз, определени от Комисията. Поради 
това на Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия да определя 
референтни центрове на Европейския 
съюз чрез актове за изпълнение, както и 
да й бъдат предоставени правомощия да 
приема делегирани актове, в които да 
бъдат описани техните задължения и 
функции, при необходимост чрез 
изменение на приложение IV. 
Посочените референтни центрове имат 
право на помощ от Съюза в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 652/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета14. В случая с 
чистопородните разплодни говеда и 
биволи, за извършените изследвания на 
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извършените изследвания на 
продуктивността и оценки на 
генетичната стойност от развъдно 
сдружение понастоящем съдейства 
Interbull Centre — референтният орган 
на Европейския съюз, определен с 
Решение 96/463/ЕО на Съвета от 23 юли 
1996 г. за определяне на референтния 
орган, отговарящ за сътрудничеството 
при унифицирането на методите за 
тестване и на оценяването на 
резултатите за чистопородни разплодни 
животни от рода на едрия рогат 
добитък15.

продуктивността и оценки на 
генетичната стойност от развъдно 
сдружение понастоящем съдейства 
Interbull Centre – постоянна комисия 
на Международния комитет за 
контрол на животните (ICAR), 
който е референтният орган на 
Европейския съюз, определен с 
Решение 96/463/ЕО на Съвета от 23 юли 
1996 г. като референтния орган, 
отговарящ за сътрудничеството при 
унифицирането на методите за тестване 
и на оценяването на резултатите за 
чистопородни разплодни животни от 
рода на едрия рогат добитък.

4 ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30. 14 Регламент № 652/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 г. за установяване на 
разпоредби за управлението на 
разходите, свързани с хранителната 
верига, здравеопазването на 
животните и хуманното отношение 
към тях, здравето на растенията и 
растителния репродуктивен 
материал, за изменение на директиви 
98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на 
Съвета, на регламенти (ЕО) 
№ 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) 
№ 396/2005 на Европейския парламент 
и на Съвета, на Директива 
2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 
76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета 
(ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).

15 ОВ L 192, 2.8.1996 г., стр. 19. 15 ОВ L 192, 2.8.1996 г., стр. 19.

Or. fr
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Тъй като в настоящия регламент 
са предвидени подробни разпоредби за 
развъждането само на говеда и 
биволи, свине, овце, кози и 
еднокопитни, необходимо е на 
Комисията да бъдат предоставени 
правомощия за приемане на 
делегирани актове относно 
признаването на развъдни сдружения, 
одобряването на развъдни програми, 
вписването на развъдни животни в 
родословни книги, извършването на 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност и 
допускането за развъждане, както и 
за приемане на актове за изпълнение 
за зоотехническите сертификати, 
свързани с търговията с разплодни 
животни от други видове и със 
зародишни продукти от тях и вноса 
им в Съюза, в случай че такива се 
изискват, за да се отстранят 
пречките пред търговията.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Броят на делегираните актове и техният обхват са твърде големи и се отнасят до 
основните точки от текста. Освен това другите видове трябва да се включват в 
настоящия регламент единствено чрез процедурата на съвместно вземане на 
решение.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на настоящия регламент и 
той да бъде допълван, или да бъдат 
изменяни приложения I—V към него, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с използваните процедури и 
критерии и условията, необходими за 
признаване на развъдни сдружения и 
развъдници, одобрение на развъдни 
програми, вписване на животни в 
родословни книги и зоотехнически 
регистри, приемане на разплодни 
животни за развъждане, естествена 
и асистирана репродукция, 
извършване на изследвания на 
продуктивността и оценка на 
генетичната стойност, определяне 
на зоотехническите и генеалогичните 
изисквания за търговия с разплодни 
животни и зародишни продукти от 
тях и за техния внос от трети 
държави, описване на задълженията и 
функциите на референтния център.

(46) С цел да се гарантира правилното 
прилагане на настоящия регламент и 
той да бъде допълван, или да бъдат 
изменяни приложения I—V към него, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с описването на 
задълженията и функциите на 
референтния център.

Or. fr

Обосновка

Броят на делегираните актове и техният обхват са твърде големи и се отнасят до 
основните точки от текста.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Правомощието да приема актове 
в съответствие с член 290 от 
Договора във връзка с търговията с 
чистопородни разплодни животни и 
зародишни продукти от тях от 
видове, различни говеда и биволи, 
свине, овце, кози и еднокопитни, и във 
връзка с вноса им в Съюза следва да 
бъде делегирано на Комисията, за да 
се даде възможност на държавите 
членки да реагират на нарушения в 
търговията, и което е много по-
важно, да реагират, в случай че 
дадена рядка порода е застрашена от 
изчезване или съществува риск за 
опазването на генетичното 
разнообразие.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Включването на други видове в настоящия регламент трябва да става единствено 
чрез процедурата на съвместно вземане на решение. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) говеда и биволи (Bos taurus и Bubalus 
bubalis), свине (Sus scrofa), овце (Ovis 
aries) и кози (Capra hircus);

i) говеда и биволи (Bos taurus, Bos 
indicus и Bubalus bubalis), свине (Sus 
scrofa), овце (Ovis aries) и кози (Capra 
hircus);

Or. fr
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Обосновка

Периметърът на говедата и биволите трябва да се разшири, като по-специално 
трябва да се включи видът зебу.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) видове, които са различни от 
посочените в подточки i) и ii) и за 
които са приети делегирани актове в 
съответствие с член 35, параграф 1 
или член 45, параграф 1;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Другите видове трябва да се включват в настоящия регламент единствено чрез 
процедурата на съвместно вземане на решение.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 aа) „порода“ означава група животни, 
които са достатъчно еднообразни, за 
да се разглеждат като отделни от 
другите животни от този вид от 
страна на една или повече групи 
животновъди, които са съгласни да ги 
включат в своите родословни книги с 
цел развъждане, обмен и подбор или 
съхраняване;

Or. fr
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Обосновка

Понятието „порода“ присъства в целия регламент, но не е определено. Поради 
причини, свързани с правната сигурност, е целесъобразно да се предложи определение.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „развъдно сдружение“ означава всяка 
развъдна организация или асоциация 
на животновъди, които са признати 
от компетентния орган на дадена 
държава членка в съответствие с член 4, 
параграф 2 за целите на провеждане на 
развъдна програма за чистопородни 
разплодни животни, вписани в 
родословната книга или книги, които 
сдружението води или създава;

г) „развъдно сдружение“ означава 
субект, притежаващ 
правосубектност съгласно 
действащото законодателство в 
държавата членка, където се подава и 
одобрява заявлението за признаване от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 4, 
параграф 2, или публичен орган в 
съответната държава членка, за 
целите на провеждане на развъдна 
програма за чистопородни разплодни 
животни, вписани в родословната книга 
или книги, които сдружението води или 
създава;

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се гарантира свободата на правния статут на развъдното 
сдружение.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 еа) „развъдна програма“ означава 
дейностите, извършвани от развъдно 
сдружение или развъдник по член 8, 
параграф 1 и включващи по-специално 
определянето и подробните 
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фенотипни и генотипни 
характеристики на породата, 
насочеността и целите на 
селекцията, определянето на 
избраните критерии и тяхната 
тежест при генетичната оценка, ако 
такава е необходима, определянето на 
системата за регистриране и 
изследване на продуктивността, 
правилата за организиране и водене на 
родословната книга.

Or. fr

Обосновка

Понятието „развъдна програма“ присъства в целия регламент, но не е определено. 
Поради причини, свързани с правната сигурност, е целесъобразно да се даде 
определение.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – буква ж – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) организацията на официалния 
контрол на развъдните сдружения и 
развъдници в съответствие с правилата, 
предвидени в член 46 и в делегираните 
актове, приети в съответствие с 
член 52, параграф 1;

ii) организацията на официалния 
контрол на развъдните сдружения и 
развъдници в съответствие с правилата, 
предвидени в член 46;

Or. fr

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – буква и – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) от вид, посочен в буква а), подточка 
ii), чиито родственици от първа степен 
по възходяща права линия са вписани в 

ii) от вид, посочен в буква а), подточка 
ii), чиито родственици от първа степен 
по възходяща права линия са вписани в 
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главния раздел на родословна книга за 
същата порода и което също е вписано 
или регистрирано и отговаря на 
условията за вписване в главния раздел 
на такава родословна книга в 
съответствие с член 19;

родословната книга за същата порода и 
което също е вписано или регистрирано 
и отговаря на условията за вписване във 
въпросната книга, включително 
кастрираните коне, в съответствие с 
член 19;

Or. fr

Обосновка

Това определение, което включва само развъдните животни, не съответства на 
спецификата на родословната книга на еднокопитните животни, при която 
вписването на приплодите става при раждането, независимо дали в бъдеще ще се 
използват или не като животни за разплод. Това се отнася по-специално за 
кастрираните коне и квалифицирането им като „регистрирани еднокопитни 
животни“.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – буква и – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) от вид, различен от посочените в 
подточки i) и ii) от тази буква, за 
което специфичните зоотехнически и 
генеалогични правила за търговия с 
такива разплодни животни и 
зародишни продукти от тях и вноса 
им в Съюза са установени в 
делегирани актове, приети съгласно 
съответно член 35, параграф 1 и член 
45, параграф 1;

заличава се

Or. fr

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) „онаследимо качество“ означава o) „онаследимо качество“ означава 
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количествено измерима 
характеристика на дадено разплодно 
животно, която може да бъде 
наследена;

приблизителна оценка на очаквания 
ефект от генотипа на животно върху 
дадена характеристика на неговото 
потомство;

Or. fr

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – буква х

Текст, предложен от Комисията Изменение

х) „зоотехническа проверка“ означава 
проверките на документите и 
проверките за идентичност, които се 
извършват на внесените в Съюза 
разплодни животни и зародишни 
продукти от тях с цел да се провери 
съответствието със зоотехническите 
условия, предвидени в член 42, и със 
зоотехническите и генеалогичните 
правила, установени в делегираните 
актове, приети в съответствие с 
член 45, параграф 1; 

х) „зоотехническа проверка“ означава 
проверките на документите и 
проверките за идентичност, които се 
извършват на внесените в Съюза 
разплодни животни и зародишни 
продукти от тях с цел да се провери 
съответствието със зоотехническите 
условия, предвидени в член 42; 

Or. fr

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – буква ц – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) внесени в Съюза чистопородни 
разплодни животни и зародишни 
продукти от тях, съгласно 
предвиденото в делегираните актове, 
приети в съответствие с член 45, 
параграф 1;

заличава се

Or. fr
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Развъдните сдружения и 
развъдниците могат да подадат пред 
компетентния орган заявление за 
признаване в съответствие с параграф 2.

1. Развъдните сдружения и 
развъдниците подават пред 
компетентния орган заявление за 
признаване в съответствие с параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Следва да се изясни правната рамка за признаването на развъдните сдружения от 
страна на държавите членки: субектите трябва да бъдат задължени да подават 
заявление за признаване, за да водят родословна книга и за да провеждат развъдна 
програма.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в – подточка i – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– съхраняване на породата или – съхраняване на генетичното 
разнообразие в рамките на породата 
или

Or. fr

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в – подточка i – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подобряване на породата или 
кръстоската;

– подобряване или диференциране на 
породата; или
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Or. fr

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в – подточка i – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 – планиране на кръстоската;

Or. fr

Обосновка

Кръстоската е продукт на размножаването на породи в процес на подбор – етап, 
който следва да се диференцира от етапа на подобряване на породата.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с измененията на 
изискванията за признаване на 
развъдни сдружения и развъдници, 
изложени в приложение I, част 1, а 
при чистопородните разплодни 
еднокопитни животни – в 
приложение I, част 3, с цел да се 
вземат предвид различните видове 
развъдни сдружения и развъдници, за 
които тези изменения се отнасят.

заличава се

Or. fr
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, 
буква б) компетентният орган може да 
откаже да признае дадено развъдно 
сдружение, което отговаря на 
изложените в приложение I, част 1 
изисквания, ако развъдната програма на 
същото сдружение би изложила на риск 
съхраняването или генетичното 
разнообразие на чистопородните 
разплодни животни, които са вписани 
или регистрирани и отговарящи на 
условията за вписване в родословната 
книга, създадена за съответната порода 
от развъдно сдружение, което вече е 
било признато в същата държава членка.

1. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, 
буква б) компетентният орган може да 
откаже да признае дадено развъдно 
сдружение, което отговаря на 
изложените в приложение I, част 1 
изисквания, ако развъдната програма на 
същото сдружение:

– би изложила на риск съхраняването 
или генетичното разнообразие на 
чистопородните разплодни животни, 
които са вписани или регистрирани и 
които отговарят на условията за 
вписване в родословната книга, 
създадена за съответната порода от 
развъдно сдружение, което вече е било 
признато в същата държава членка, или

Or. fr

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 – би изложила на риск съхраняването 
и устойчивото управление на 
зоогенетичните ресурси, върху които 
държавата членка упражнява своя 
суверенитет и за които носи 
отговорност, в съответствие с 
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целите на Конвенцията за 
биологичното разнообразие и на 
Протокола от Нагоя; или

Or. fr

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – тире 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 – би компрометирала съществуваща 
развъдна програма на друго развъдно 
сдружение, признато за същата 
порода.

Or. fr

Обосновка

Следва да се уточнят разпоредбите относно възможността за отказ на признаване 
на развъдни сдружения, с цел да се избегне мултиплицирането на развъдни сдружения 
за една и съща порода в рамките на дадена територия, което би довело до липса на 
яснота за ползвателите.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ва) възможните намеси и 
уязвимостта, които би породило 
признаването на дадено развъдно 
сдружение, регистриращо същите 
разплодни животни като друго, вече 
признато развъдно сдружение.

Or. fr
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) породата или кръстоската, за която е 
одобрена развъдната програма;

б) породата или кръстоската, за която е 
одобрена развъдната програма в 
съответствие с член 8, параграф 1;

Or. fr

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 -1. Развъдното сдружение или 
развъдникът провежда програма за 
подбор след одобряването ѝ от 
компетентния орган в съответствие 
с параграф -1а.

Or. fr

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 -1а. Развъдното сдружение или 
развъдникът подава заявление за 
одобрение за развъдната си програма 
пред компетентния орган, признал 
развъдното сдружение или 
развъдника, в съответствие с член 4, 
параграф 2.

Or. fr
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган одобрява 
развъдната програма на дадено 
развъдно сдружение или развъдник, 
признат(о) от него в съответствие с 
член 4, параграф 2, при условие че 
развъдното сдружение или 
развъдникът подаде заявление за 
одобрение на своята развъдна 
програма, като докаже съответствие 
с изискванията по член 4, параграф 2, 
буква в) и онези, изложени в 
приложение I, част 2, а при 
еднокопитните животни – в приложение 
I, част 3.

1. Предвиденият в параграф -1а 
компетентен орган оценява тези 
развъдни програми и ги одобрява, при 
условие че те отговарят на 
изискванията по член 4, параграф 2, 
буква в) и онези, изложени в 
приложение I, част 2, а при 
еднокопитните животни – в 
приложение I, част 3.

Or. fr

Обосновка

Целта е да се изясни задължителният характер на одобрението на развъдната 
програма.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, посочен в 
член 4, може да разреши на развъдните 
сдружения и развъдниците да възложат 
на трета страна техническото 
управление на своята родословна книга 
или зоотехнически регистър, както и 
други аспекти от развъдната програма, 
при условие че:

2. Развъдните сдружения и 
развъдниците могат да възложат на 
трета страна техническото управление 
на своята родословна книга или 
зоотехнически регистър, както и други 
аспекти от развъдната си програма, при 
условие че:
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Or. fr

Обосновка

Изборът за това да се разреши или не възлагането на външен изпълнител на 
техническото управление на родословните книги или зоотехническите регистри и 
някои аспекти на развъдните програми на развъдните сдружения следва да се остави 
на преценката на развъдните сдружения.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развъдните сдружения и 
развъдниците остават отговорни пред 
компетентния орган с оглед гарантиране 
на съответствието с изискванията, 
предвидени в член 4, параграф 2, буква 
в);

a) развъдните сдружения и 
развъдниците остават отговорни пред 
компетентния орган с оглед гарантиране 
на съответствието с изискванията, 
предвидени в член 4, параграф 2, 
буква в) и в приложение І, части 2 и 3;

Or. fr

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Развъдните сдружения и 
развъдниците уведомяват 
компетентния орган за това.

Or. fr
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с измененията на 
изискванията за одобрение на 
развъдни програми, изложени в 
приложение I, част 2, а за 
еднокопитните животни — в 
приложение I, част 3, с цел да се 
вземат предвид различните видове 
развъдни програми, провеждани от 
развъдни сдружения и развъдници.

заличава се

Or. fr

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обхватът на развъдната 
програма или географската територия, 
на която тя се провежда, сочат, че 
дадено развъдно сдружение или 
развъдник планира да провежда 
развъдната програма за разплодни 
животни, които пребивават в друга 
държава членка, посоченият в член 8, 
параграф 1 компетентен орган:

1. Когато обхватът на развъдната 
програма или географската територия, 
на която тя се провежда, сочат, че 
дадено развъдно сдружение или 
развъдник планира да провежда 
развъдната програма за разплодни 
животни, които пребивават в друга 
държава членка, посоченият в член 8, 
параграф -1а компетентен орган:

Or. fr
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) уведомява компетентния орган на 
съответната друга държава членка най-
малко 90 календарни дни преди 
планираната начална дата на развъдната 
програма;

a) уведомява компетентния орган на 
съответната друга държава членка най-
малко 90 календарни дни преди 
планираната начална дата на развъдната 
програма на официалния език на 
другата държава членка;

Or. fr

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заедно с уведомлението предоставя 
на посочения в буква а) компетентен 
орган копие от заявлението за 
одобрение на развъдната програма, 
предвидено в член 8, параграф 1.

б) заедно с уведомлението предоставя 
на посочения в буква а) компетентен 
орган копие от заявлението за 
одобрение на развъдната програма, 
предвидено в член 8, параграф -1, на 
официалния език на държавата 
членка, посочена в буква а).

Or. fr

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посоченият в параграф 1, буква а) от 
настоящия член компетентен орган 
може в срок от 90 дни от датата на 
получаване на уведомлението, посочено 
в същия параграф, да откаже да одобри 
провеждането на неговата територия на 

2. Посоченият в параграф 1, буква а) от 
настоящия член компетентен орган 
може в срок от 90 дни от датата на 
получаване на уведомлението, посочено 
в същия параграф, да откаже да одобри 
провеждането на неговата територия на 
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развъдна програма от развъдно 
сдружение, признато от компетентния 
орган, посочен в член 8, параграф 1, ако:

развъдна програма от развъдно 
сдружение, признато от компетентния 
орган, посочен в член 8, параграф -1а, 
ако:

Or. fr

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) одобрението на още една развъдна 
програма би довело до фрагментиране 
на популацията от чистопородни 
разплодни животни в съответната 
държава членка до такава степен, че 
би изложило на риск съхраняването 
или генетичното разнообразие на 
съответната порода.

б) одобрението на развъдна програма 
застраши подобряването, 
диференцирането, съхраняването или 
генетичното разнообразие на 
съответната порода.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се гарантира, че одобрените развъдни програми са съгласувани една с 
друга в случаите, когато за една и съща порода съществуват няколко програми. В 
противен случай еднородният характер на породата и на развъдните цели, определени 
от животновъдите, биха могли да бъдат застрашени.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако предвиденият в параграф 1, буква 
а) компетентен орган планира да 
откаже одобрението в съответствие с 
параграф 2, той информира Комисията 
за своето намерение да откаже 
одобрението и предоставя 

5. Ако предвиденият в параграф 1, буква 
а) компетентен орган откаже 
одобрението в съответствие с параграф 
2, той информира Комисията за отказа 
си.
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мотивирано обяснение.

Or. fr

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в правилника на дадено 
развъдно сдружение или развъдник се 
предвижда членство, животновъдите 
могат да подадат заявление:

заличава се

a) за членство в такива развъдни 
сдружения или развъдници;
б) за участие в развъдната програма в 
рамките на обхвата и географската 
област на дейност, одобрена в 
съответствие с член 8, параграф 1 
или член 9.

Or. fr

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато в правилника на дадено 
развъдно сдружение или развъдник не 
се предвижда членство, 
животновъдите, които участват в дадена 
развъдна програма, одобрена в 
съответствие с член 8, параграф 1 или 
член 9, могат да подадат заявление:

2. Животновъдите, които участват в 
дадена развъдна програма, одобрена в 
съответствие с член 8, параграф 1 или 
член 9, имат достъп без 
дискриминация до всички предвидени 
в развъдната програма услуги.

a) за вписване на техните 
чистопородни разплодни животни в 
главния раздел на родословната книга, 
създадена за съответната порода от 
развъдното сдружение, в 
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съответствие с член 17, параграф 1;
б) за записване на техните животни 
в допълнителен раздел на 
родословната книга, създадена за 
съответната порода от развъдното 
сдружение, в съответствие с член 17, 
параграф 3;
в) за регистриране на техните 
хибридни разплодни свине в 
зоотехнически регистър, създаден за 
съответната кръстоска от 
развъдник, в съответствие с член 24;
г) за участие в извършването на 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност в 
съответствие с член 27;
д) за получаване на зоотехнически 
сертификат в съответствие с член 
33, параграфи 1 и 2.

Or. fr

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2а. Когато в правилника на дадено 
развъдно сдружение или развъдник се 
предвижда система за членство:
а) животновъдите могат да подадат 
заявление за членство в това развъдно 
сдружение или развъдник; 
б) животновъдите могат да подадат 
заявление за участие в развъдната 
програма в рамките на обхвата и 
географската област на дейност, 
одобрени в съответствие с член 8, 
параграф 1 или член 9.
в) животновъдите участват в 
развъдната програма без 
дискриминация и в рамките на 
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обхвата и географската област на 
дейност, одобрени в съответствие с 
член 8, параграф 1 или член 9.

Or. fr

Обосновка

Този нов параграф е предназначен за изясняване на правата на животновъдите, в 
случай че те участват в система за членство. По-специално тези права трябва да 
бъдат ограничени до животновъдите, които са в географската област на дейност на 
развъдното сдружение; и животновъдите трябва да имат достъп до услугите, 
съответстващи на развъдната програма, без дискриминация.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Животновъдите имат право да 
изберат родословната книга или 
зоотехническия регистър, в 
която(който) желаят да бъдат вписани 
или регистрирани техните разплодни 
животни в съответствие с членове 19 и 
24.

3. Животновъдите имат право да 
изберат родословната книга или 
зоотехническия регистър, в 
която(който) желаят да бъдат вписани 
или регистрирани техните разплодни 
животни в съответствие с членове 19 и 
24, стига развъдната програма, 
свързана с родословната книга или със 
зоотехническия регистър, да е 
одобрена от държавата членка на 
въпросните животновъди в 
съответствие с член 8, параграф 1 
или с член 9.

Or. fr

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 3а. Животновъдите, които местят 
животните си в стопанства извън 
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географския район, където 
одобрената в съответствие с член 8, 
параграф 1 развъдна програма се 
осъществява от развъдното 
сдружение или от развъдника, могат 
да регистрират животните си в 
родословната книга на това развъдно 
сдружение в съответствие с 
процедурните правила, приети от 
това развъдно сдружение или от този 
развъдник и посочени в приложение I, 
част 1, параграф 3, точка д), 
подточка ii).

Or. fr

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11
Права на животновъдите, които 

оспорват решение на дадено развъдно 
сдружение

1. Животновъдите могат да 
прибегнат до предвидените в член 13 
мерки в случаите, когато твърдят, че 
дадено развъдно сдружение 
неоснователно е отказало някое от 
следните:
a) заявление в съответствие с член 10, 
параграф 1;
б) заявление за вписване на 
чистопородно разплодно животно в 
главния раздел на дадена родословна 
книга съгласно предвиденото в член 
19;
в) заявление за записване на дадено 
животно в допълнителен раздел на 
дадена родословна книга съгласно 
предвиденото в член 20, параграф 3;
г) допускане на дадено чистопородно 

заличава се
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разплодно животно за:
i) развъждане съгласно 
предвиденото в член 21; или
ii) изкуствено осеменяване 
съгласно предвиденото в 
член 23, параграф 1;

д) допускане на дадено чистопородно 
разплодно животно или на семенна 
течност от него за официално 
изследване на продуктивността и 
оценка на генетичната стойност 
съгласно предвиденото в член 23, 
параграф 2;
е) приемането на резултатите от 
изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност, 
извършени в съответствие с член 27.
2. Животновъдите могат да 
прибегнат до предвидените в член 13 
мерки в случаите, когато твърдят, че 
даден развъдник не е извършил 
изследване на продуктивността или 
оценка на генетичната стойност в 
съответствие с член 27.

Or. fr

(Член 11 се заличава изцяло)

Обосновка

В националните законодателства вече съществуват разпоредби относно 
обжалването между един или няколко животновъди и развъдно сдружение.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12
Права на животновъдите, които 

заличава се
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оспорват решение на даден развъдник
1. Животновъдите могат да поискат 
да прибегнат до предвидените в член 
13 мерки в случаите, когато твърдят, 
че даден развъдник неоснователно е 
отказал някое от следните:
a) заявление за регистриране на 
хибридна разплодна свиня в 
зоотехнически регистър съгласно 
предвиденото в член 24;
б) допускане на хибридна разплодна 
свиня за изкуствено осеменяване 
съгласно предвиденото в член 26, 
параграф 1;
в) допускане на хибридна разплодна 
свиня или на семенна течност от нея 
за изследване на продуктивността 
съгласно предвиденото в член 26, 
параграф 2;
г) приемането на резултатите от 
изследването на продуктивността, 
извършено в съответствие с член 27.
2. Животновъдите могат да поискат 
да бъдат приложени предвидените в 
член 13 мерки в случаите, когато 
твърдят, че даден развъдник не е 
извършил изследване на 
продуктивността или оценка на 
генетичната стойност в 
съответствие с член 27. 

Or. fr

(Член 12 се заличава изцяло)

Обосновка

В националните законодателства вече съществуват разпоредби относно 
обжалването между един или няколко животновъди и развъдно сдружение.
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13
Мерки, с които разполагат 

животновъдите, които оспорват 
решение на дадено развъдно 

сдружение или развъдник
1. В случаите, посочени в членове 11 и 
12, животновъдите могат:
a) да получат становището на 
независим експерт;
б) да обжалват отказите, посочени в 
член 11, параграф 1 и член 12, 
параграф 1, или резултатите от 
изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност, 
посочени в член 11, параграф 2 и член 
12, параграф 2, в срок от 30 дни от 
датата на получаване на отказа или 
на резултатите от развъдното 
сдружение или развъдника.
2. В жалбата, посочена в параграф 1, 
буква б), животновъдът описва 
фактите и причините (основани на 
посоченото в параграф 1, буква а) 
становище на независимия експерт, 
когато има такова), поради които 
той смята, че:
a) отказът на развъдното сдружение 
или развъдника не отговаря на 
разпоредбите на членове 19, 21, 23, 27, 
28, 30 или 32; или
б) резултатите от изследването на 
продуктивността и оценката на 
генетичната стойност не са били 
получени в съответствие с член 27.

заличава се

Or. fr

(Член 13 се заличава изцяло)
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Обосновка

В националните законодателства вече съществуват разпоредби относно 
обжалването между един или няколко животновъди и развъдно сдружение.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14
Уреждане на спорове

1. Когато дадено развъдно сдружение 
или развъдник отхвърли предвидената 
в член 13, параграф 1, буква б) жалба 
на даден животновъд, то(той) 
уведомява животновъда и 
компетентния орган, който е признал 
съответното развъдно сдружение или 
развъдник в съответствие с член 4, 
параграф 2, в срок от 30 дни от 
датата на решението си за 
отхвърляне на жалбата.
2. Компетентният орган, посочен в 
член 8, параграф 1 или член 9, може да 
промени решението на развъдното 
сдружение или развъдника, ако 
прецени, че то не отговаря на 
разпоредбите на членове 19, 21, 23, 27, 
28, 30 или 32.
3. Държавите членки предприемат 
необходимото, за да осигурят достъп 
до процедура по обжалване и да 
гарантират, че решенията по жалби 
се издават в разумен срок.
За тази цел компетентният орган 
може да реши да създаде специален 
арбитражен съд, който да има 
правомощието да променя решенията 
на развъдни сдружения или 
развъдници, ако прецени, че дадено 
развъдно сдружение или развъдник 
неоснователно е отхвърлил(о) жалба, 
подадена от животновъд.

заличава се
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Or. fr

(Член 14 се заличава изцяло)

Обосновка

В националните законодателства вече съществуват разпоредби относно 
обжалването между един или няколко животновъди и развъдно сдружение.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1а. Развъдните сдружения или 
развъдниците могат да изключват 
животновъдите от участие в 
развъдна програма, ако те не спазват 
правилата на развъдната програма.

Or. fr

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да изключат от членство 
животновъдите, които не спазват своите 
задължения, изложени в процедурния 
правилник в съответствие с 
приложение I, част 1, точка 3, буква 
д).

б) да изключат от членство 
животновъдите, които не спазват своите 
задължения, изложени в процедурния 
правилник, както е установено в 
член 16, параграф 1.

Or. fr
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Развъдните сдружения и 
развъдниците носят основната 
отговорност за предотвратяването и, 
при необходимост, уреждането на 
споровете, които могат да възникнат 
между животновъдите и между 
животновъдите и развъдното сдружение 
или развъдника при провеждането на 
развъдни програми, одобрени в 
съответствие с член 8, параграф 1 или 
член 9, в съответствие с правилата, 
установени съгласно член 14, 
параграф 3 от държавата членка, в 
която възникне спорът, и правилата, 
изложени в приложение I, част 1, точка 
3.

3. Развъдните сдружения и 
развъдниците носят основната 
отговорност за предотвратяването и, 
при необходимост, уреждането на 
споровете, които могат да възникнат 
между животновъдите и между 
животновъдите и развъдното сдружение 
или развъдника при провеждането на 
развъдни програми, одобрени в 
съответствие с член 8, параграф 1 или 
член 9, в съответствие с правилата, 
изложени в приложение I, част 1, 
точка 3, буква е).

Or. fr

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените критерии и процедури 
могат да изискват чистопородното 
разплодно животно да премине 
изследване на продуктивността или 
оценка на генетичната стойност 
съгласно предвиденото в член 27 или 
посоченото в делегирания акт, приет 
в съответствие с член 28, параграф 1, 
или всякакъв друг вид оценка, описана в 
развъдната програма, одобрена в 
съответствие с член 8, параграф 1 или 
член 9, преди да бъде вписано му в 
конкретен клас на главния раздел.

Посочените критерии и процедури 
могат да изискват чистопородното 
разплодно животно да премине 
изследване на продуктивността или 
оценка на генетичната стойност 
съгласно предвиденото в член 27 или 
всякакъв друг вид оценка, описана в 
развъдната програма, одобрена в 
съответствие с член 8, параграф 1 или 
член 9, преди да бъде вписано му в 
конкретен клас на главния раздел.
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Or. fr

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В допълнение към предвидения в 
параграф 1 основен раздел, развъдните 
сдружения могат да създадат един или 
повече допълнителни раздели на 
родословната книга за животни от 
същия вид, които не отговарят на 
условията за вписване в главния раздел, 
при условие че животните отговарят на 
изискванията по член 20, параграф 1 и 
че правилата на развъдното сдружение 
позволяват потомството на тези 
животни да бъде вписано в главния 
раздел в съответствие с правилата, 
изложени в:

3. В допълнение към предвидения в 
параграф 1 основен раздел, развъдните 
сдружения могат да създадат един или 
повече допълнителни раздели на 
родословната книга за животни от 
същия вид, които не отговарят на 
условията за вписване в главния раздел, 
при условие че животните отговарят на 
изискванията, установени в 
приложение ІІ, част 1, раздел ІІІ, 
точки 1 и 2, и че правилата на 
развъдното сдружение позволяват 
потомството на тези животни да бъде 
вписано в главния раздел в съответствие 
с правилата, изложени в:

Or. fr

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с измененията на 
изискванията за вписване на 
чистопородни разплодни животни в 
главния раздел на родословните книги, 
посочени в приложение II, част 1, 
глави I и II.

заличава се

Or. fr
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Изменение 65

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с измененията на условията за 
записване на животни в 
допълнителните раздели на 
родословните книги, посочени в 
приложение II, част 1, глава III.

заличава се

Or. fr

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Развъдните сдружения не изключват 
на зоотехнически или генеалогични 
основания, различни от произтичащите 
в резултат на прилагането на член 19, 
използването на чистопородни 
разплодни животни, които са вписани в 
главния раздел на тяхната родословна 
книга, за развъждане чрез следните 
техники за репродукция:

1. Развъдните сдружения не изключват 
на зоотехнически или генеалогични 
основания, различни от произтичащите 
в резултат на прилагането на член 19 и 
член 27, използването на чистопородни 
разплодни животни, които са вписани в 
главния раздел на тяхната родословна 
книга, за развъждане чрез следните 
техники за репродукция:

Or. fr
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) събиране на семенна течност от 
разплодни животни, които са 
преминали, когато е приложимо, 
изследване на продуктивността и оценка 
на генетичната стойност в съответствие 
с член 27 или посочено в делегирания 
акт, приет в съответствие с член 28, 
параграф 1;

в) събиране на семенна течност от 
разплодни животни, които са 
преминали, когато е приложимо, 
изследване на продуктивността и оценка 
на генетичната стойност в съответствие 
с член 27;

Or. fr

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 1а. Чрез дерогация от параграф 1 
дадено развъдно сдружение, което 
води родословна книга на 
чистопородните разплодни коне или 
магарета, може за целите на своята 
развъдна програма, одобрена от 
компетентния орган, в съответствие 
с член 8, параграф 1, или за да запази 
генетичното разнообразие в рамките 
на една порода, да ограничи или да 
забрани:
a) допускането за развъждане на 
разплодни животни и на техни 
зародишни продукти;
б) използването на една или повече 
техники за размножаване, посочени в 
параграф 1, върху чистопородните 
разплодни животни, вписани в 
родословната им книга.

Or. fr
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Обосновка

Разпоредбите на член 21, параграф 1 сочат, че изкуственото осеменяване не може да 
бъде забранено, освен при някои условия на контрола на продуктивността и на 
оценката на генетичната стойност. В случая с еднокопитните животни 
настоящият регламент трябва да разрешава избор на методите на възпроизводство 
от развъдното дружество в рамките на развъдната програма.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с критериите за:

заличава се

a) допускане от развъдните 
сдружения на чистопородни 
разплодни животни за развъждане;
б) събиране и използване на зародишни 
продукти от чистопородни разплодни 
животни с цел развъждане.

Or. fr

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Развъдните сдружения изискват 
чистопородните разплодни говеда и 
биволи и мъжките чистопородни 
разплодни животни от млечни 
породи овце и кози да се идентифицират 
чрез анализ на кръвната им група или 
чрез друг подходящ метод, който дава 
най-малко същото равнище на 
сигурност, когато животните се 
използват за:

1. Развъдните сдружения изискват 
чистопородните разплодни говеда и 
биволи, овце и кози и чистопородните 
разплодни мъжки свине да се 
идентифицират чрез анализ на кръвната 
им група, анализи на еднонуклеотидни 
полиморфизми (SNP) и 
микросателити или чрез друг 
подходящ метод, който дава най-малко 
същото равнище на сигурност, когато 



PE557.277v01-00 46/97 PR\1062617BG.doc

BG

животните се използват за:

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се разшири полето на тук посочените разплодни животни. Освен 
това анализите на еднонуклеотидни полиморфизми (SNP) и микросателити трябва 
също да бъдат идентифицирани като референтен метод.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията включва разработването 
на методи за идентификация въз 
основа на работата на ICAR и на 
ISAG (Международно общество в 
областта на генетиката на 
животните).

Or. fr

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на държава членка или на 
европейска асоциация на развъдни 
сдружения за чистопородни животни от 
съответните видове Комисията може 
чрез актове за изпълнение да одобри 
методи за проверка за идентичността на 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи и мъжки чистопородни 
разплодни животни от млечни 
породи овце и кози, които дават най-
малко същото равнище на сигурност 
като анализа на кръвната група на 
посочените чистопородни разплодни 

2. По искане на държава членка или на 
европейска асоциация на развъдни 
сдружения за чистопородни животни от 
съответните видове Комисията може 
чрез актове за изпълнение да одобри 
методи за проверка за идентичността на 
чистопородни разплодни животни, 
посочени в параграф 1, които дават 
най-малко същото равнище на 
сигурност като анализа на кръвната 
група на посочените чистопородни 
разплодни животни, като вземе предвид 
техническия напредък и препоръките на 
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животни, като вземе предвид 
техническия напредък и препоръките на 
европейските референтни центрове, 
посочени в член 31.

европейските референтни центрове, 
посочени в член 31.

Or. fr

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2а. Компетентният орган на дадена 
държава членка може да забрани 
използването на чистокръвно 
разплодно животно и на неговите 
зародишни продукти в случаите, 
когато такава употреба би 
застрашила подобрението, 
диференциацията, съхраняването и 
генетичното разнообразие на 
въпросната порода.

Or. fr

Обосновка

Поради логистични съображения може да се наложи да се събират и съхраняват 
зародишни продукти, без да бъде възможно това да се извършва в официално 
оторизиран център за търговия в рамките на Съюза. Тези случаи са ограничени до 
изискванията за съхраняване или за генетично разнообразие на дадена порода и 
когато въпросните продукти се използват върху националната територия на 
съответната държава членка, което означава, че те не са предназначени за търговия 
и следователно за тях не се изисква признаване.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Чрез дерогация от параграф 3 
компетентният орган може, когато 
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съхраняването или генетичното 
разнообразие на породата го изисква и 
за ограничено използване върху 
националната територия на 
държавата членка, да разреши 
събирането, обработката и 
съхранението на зародишните 
продукти от чистопородните 
разплодни животни за целите на 
параграфи 1 и 2 от център за 
събиране и производство на ембриони, 
които не са официално признати, за 
целите на продажбата на тези стоки 
в Съюза в съответствие със 
законодателството на Съюза в 
областта здравеопазването на 
животните, при условие че здравните 
изисквания позволяват по-
нататъшното използване на 
зародишните продукти на 
територията на държавата.

Or. fr

Обосновка

Поради логистични съображения може да се наложи да се събират и съхраняват 
зародишни продукти, без да бъде възможно това да се извършва в официално 
оторизиран център за търговия в рамките на Съюза. Тези случаи са ограничени до 
изискванията за съхраняване или за генетично разнообразие на дадена порода и 
когато въпросните продукти се използват върху националната територия на 
съответната държава членка, което означава, че те не са предназначени за търговия 
и следователно за тях не се изисква признаване.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с условията за допускане на:

заличава се
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a) чистопородни разплодни 
еднокопитни животни от някои 
породи за изкуствено осеменяване и in 
vitro оплождане на овоцити;
б) чистопородни разплодни 
еднокопитни животни от някои 
породи и зародишни продукти от тях 
за изследване на продуктивността и 
оценка на генетичната стойност.

Or. fr

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с измененията на 
изискванията за регистриране на 
хибридни разплодни свине в 
зоотехнически регистри, посочени в 
приложение II, част 2.

заличава се

Or. fr

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) събиране и използване на семенната 
течност от разплодни животни, които са 
преминали изследване на 
продуктивността и оценка на 
генетичната стойност в съответствие с 
член 27, параграф 1 или съгласно 
посоченото в делегиран акт, приет в 

в) събиране и използване на семенната 
течност от разплодни животни, които са 
преминали изследване на 
продуктивността и оценка на 
генетичната стойност в съответствие с 
член 27;
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съответствие с член 28, параграф 1;

Or. fr

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с критериите за:

заличава се

a) допускане от развъдници на 
хибридни разплодни свине за 
развъждане;
б) събиране и използване на семенна 
течност, овоцити или ембриони от 
хибридни разплодни свине с цел 
развъждане.

Or. fr

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с условията за допускане на 
хибридни свине за изкуствено 
осеменяване и изследване.

заличава се

Or. fr
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при дадена развъдна програма, 
одобрена в съответствие с член 8, 
параграф 1 или член 9, се изисква 
изследване на продуктивността и оценка 
на генетичната стойност за 
класифицирането на чистопородни 
разплодни еднокопитни животни в 
родословни книги и за допускането за 
развъждане на мъжки разплодни 
еднокопитни животни и на семенна 
течност от тях, развъдните 
сдружения гарантират, че изследването 
на продуктивността и оценката на 
генетичната стойност се извършват в 
съответствие със следните правила, 
изложени в приложение I:

2. Когато при дадена развъдна програма, 
одобрена в съответствие с член 8, 
параграф 1 или член 9, се изисква 
изследване на продуктивността и оценка 
на генетичната стойност за 
класифицирането на чистопородни 
разплодни коне или магарета в 
родословни книги и за допускането за 
развъждане на разплодни животни и на 
техни зародишни продукти, 
развъдните сдружения гарантират, че 
изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност се 
извършват в съответствие със следните 
правила, изложени в приложение I:

Or. fr

Обосновка

Трябва да се споменат и магаретата. Освен това възможността за установяване на 
контрол на продуктивността и оценка на генетичната стойност за допускане за 
развъждане трябва да се разшири и до женските еднокопитни животни. Този начин 
за развъждане е от съществено значение за някои развъдни сдружения.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с правилата за изследване на 
продуктивността и оценка на 
генетичната стойност и при 
необходимост да въвежда изменения в 

заличава се
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приложение III, за да вземе предвид:
a) научния напредък;
б) техническото развитие;
в) функционирането на вътрешния 
пазар; или
г) необходимостта от опазване на 
ценни генетични ресурси.

Or. fr

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвид становището на независимия 
експерт, посочено в член 13, параграф 1, 
буква а), чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи единни 
правила за извършването на 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност и за 
разчитане на резултатите от тях.

2. Предвид становището на независимия 
експерт, посочено в член 13, параграф 1, 
буква а), чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи единни 
правила за извършването на 
изследвания на продуктивността и 
оценки на генетичната стойност за 
видове, различни от еднокопитни и 
свине, и за разчитане на резултатите от 
тях въз основа на проучванията на 
ICAR.

Or. fr

Обосновка

За еднокопитните контролът на продуктивността и оценката на генетичната 
стойност зависят от всяка родословна книга и от свързаните цели на селекцията. 
Тези цели могат да варират, поради което стандартизирането на правилата не е 
уместно. За свинете стандартизацията също не е препоръчителна, тъй като 
контролът на продуктивността и оценката на генетичната стойност са основни 
стратегически елементи за конкурентоспособността на развъдните сдружения или 
развъдниците.



PR\1062617BG.doc 53/97 PE557.277v01-00

BG

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е необходимо за 
провеждането на тяхната развъдна 
програма, одобрена в съответствие с 
член 8, параграф 1 или член 9, 
развъдните сдружения и развъдниците 
определят институцията, която 
извършва предвидените в член 27 
изследване на продуктивността и 
оценка на генетичната стойност на 
разплодните животни.

1. За допускането за развъждане на 
мъжки разплодни животни и на 
зародишните им продукти, и когато 
провеждането на тяхната развъдна 
програма, одобрена в съответствие с 
член 8, параграф 1 или член 9 изисква 
дейности за изследване на 
продуктивността и на оценката на 
генетичната стойност, развъдните 
сдружения и развъдниците трябва:
а) сами да извършват тези дейности 
или
б) да определят трето сдружение, на 
което тези дейности се делегират.
(Настоящото изменение се прилага в 
целия законодателен текст; 
приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предвидените в параграф 1 
институции могат:

2. Развъдните сдружения или 
развъдниците, които делегират 
дейностите за изследване на 
продуктивността и на оценката на 
генетичната стойност на 
сдружения, посочени в параграф 1, 
буква б), изпълняват условията на 
член 8, параграф 2.
Сдруженията, посочени в параграф 1, 
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буква б), трябва:

Or. fr

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да работят като специализирани звена 
под отговорността на дадено развъдно 
сдружение или развъдник; или

a) да работят като специализирани звена 
под отговорността на дадено развъдно 
сдружение или развъдник, при условие 
че са признати от европейския  
референтен център, посочен в член 31 
или от център за сертифициране 
съгласно стандарта ISO от независим 
орган, или

Or. fr

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов) – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да получат разрешение от 
компетентния орган, който е одобрил 
развъдната програма.

б) да получат разрешение от 
компетентния орган, който е одобрил 
развъдната програма при спазване на 
разпоредбите на Приложение ІІІ.

Or. fr
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Изменение 87

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения на институциите, 
определени в съответствие с член 29, 

параграф 1

Задължения на развъдните сдружения, 
развъдниците и третите сдружения, 

които извършват изследване на 
продуктивността или на оценката на 

генетичната стойност

Or. fr

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване от компетентния орган 
институциите, определени от 
развъдните сдружения или 
развъдниците съгласно предвиденото в 
член 29, параграф 1, предоставят 
следната информация:

1. При поискване от компетентния орган 
развъдните сдружения и 
развъдниците, които извършват 
дейности за изследване на 
продуктивността или на оценката на 
генетичната стойност, предвидени в 
член 29, параграф 1, буква а) или 
сдруженията, посочени в член 29, 
параграф 1, буква б), предоставят 
следната информация:

Or. fr

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идентичността на определящото 
развъдно сдружение или развъдник и 
на компетентния орган, посочен в 

б) в случая на развъдни сдружения и 
развъдници, които са делегирали тези 
дейности на трето сдружение, 
предвидено в член 29, параграф 1, 
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член 29, параграф 2, буква б); буква б), идентичността на това 
сдружение;

Or. fr

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Институциите, определени от 
развъдните сдружения и развъдниците 
съгласно предвиденото в член 29, 
параграф 1, предоставят на 
обществеността достъп до резултатите 
от оценката на генетичната стойност на 
разплодните животни, чиято семенна 
течност е използвана за изкуствено 
осеменяване, и поддържат тази 
информация актуализирана.

2. Развъдните сдружения и 
развъдниците, които извършват 
дейности за изследване на 
продуктивността или на оценката на 
генетичната стойност, и третите 
сдружения, определени от развъдните 
сдружения и развъдниците съгласно 
предвиденото в член 29, параграф 1, 
буква б), предоставят на обществеността 
достъп до резултатите от оценката на 
генетичната стойност на разплодните 
животни, чиято семенна течност е 
използвана за изкуствено осеменяване, и 
поддържат тази информация 
актуализирана.

Or. fr

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2а. Третите сдружения, определени в 
съответствие с член 29, параграф 1, 
буква б), съобщават информацията, 
която трябва да бъде предадена на 
компетентните органи в 
съответствие с параграф 1 на 
развъдните сдружения и на 
развъдниците, които са ги 
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определили.

Or. fr

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2б. В случай че, въз основа на 
информацията, предадена в 
съответствие с параграф 1, 
компетентните органи 
констатират, че изследването на 
продуктивността или оценката на 
генетичната стойност не са 
извършени в съответствие с 
признатите зоотехнически принципи, 
те могат да спрат одобрената 
развъдна програма. Това спиране бива 
прекратено след въвеждането на 
корективни мерки от страна на 
развъдното сдружение, развъдника 
или третото сдружение, посочено в 
параграф 1, буква б). 

Or. fr

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с информацията, която се 
изисква в съответствие с параграф 1, 
буква а), и когато е необходимо, 
измененията на съдържанието на 
зоотехническите сертификати, 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71, когато е 
необходимо, и измененията на 
съдържанието на зоотехническите 
сертификати, предвидени в приложение 
V, за да бъдат взети предвид:
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предвидени в приложение V.

а) научният напредък;
б) техническият напредък;
в) функционирането на вътрешния 
пазар;
г) необходимостта да се опазват 
генетичните ресурси

Or. fr

Обосновка

L'acte délégué doit être précisé.

Изменение 94

Предложение за регламент
Глава VІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА VI
Зоотехнически и генеалогични 

правила за търговия с чистопородни 
разплодни животни от други видове

Член 35
Делегирани и изпълнителни 
правомощия във връзка със 

зоотехническите и генеалогичните 
правила за търговия с чистопородни 
разплодни животни, посочени в член 
2, буква и), подточка iii), и зародишни 

продукти от тях
1. Когато е необходимо за целите на 
функционирането на вътрешния 
пазар или за опазването на ценни 
генетични ресурси, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 71 във връзка със 
зоотехническите и генеалогичните 
правила за търговия с чистопородни 
разплодни животни, посочени в член 
2, буква и), подточка iii), и със 
зародишни продукти от тях по 

заличава се
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отношение на:
a) признаването на развъдни 
сдружения;
б) одобрението на развъдни програми;
в) условията за вписване на 
съответните чистопородни 
разплодни животни в родословни 
книги;
г) допускането от развъдните 
сдружения на съответните 
чистопородни разплодни животни за 
развъждане и изкуствено осеменяване 
и събирането и използването на 
зародишни продукти от тях;
д) методите за изследване на 
продуктивността и оценка на 
генетичната стойност на 
съответните чистопородни 
животни;
е) информацията, която да съдържат 
зоотехническите сертификати, 
които трябва да придружават 
съответните чистопородни 
разплодни животни.
2. Когато Комисията е приела 
делегираните актове, посочени в 
параграф 1, чрез актове за изпълнение 
тя изготвя образци на 
зоотехническите сертификати, 
посочени в параграф 1, буква е) от 
настоящия член за чистопородните 
разплодни животни, посочени в член 
2, буква и), подточка iii), и семенна 
течност, овоцити и ембриони от 
тях.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 72, 
параграф 2.

Or. fr



PE557.277v01-00 60/97 PR\1062617BG.doc

BG

Обосновка

Другите видове трябва да се включват в настоящия регламент единствено чрез 
процедурата на съвместно вземане на решение.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) признаването и надзора на 
развъдните сдружения и развъдниците, 
предвидени в член 4 или установени в 
делегирания акт, приет в 
съответствие с член 35, параграф 1;

a) признаването на развъдните 
сдружения и развъдниците, предвидени 
в член 4 и официалния контрол, 
предвиден в член 46;

Or. fr

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) одобрението на развъдните програми 
на развъдните сдружения и 
развъдниците, предвидено в член 8, 
параграф 1 или установено в 
делегирания акт, приет в 
съответствие с член 35, параграф 1;

б) одобрението на развъдните програми 
на развъдните сдружения и 
развъдниците, предвидено в член 8, 
параграф 1;

Or. fr

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) вписването на разплодни животни в 
родословни книги и зоотехнически 

в) вписването на чистопородни 
разплодни животни в родословни книги 
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регистри, предвидено в членове 19 и 24 
или установено в делегирания акт, 
приет в съответствие с член 35, 
параграф 1;

или регистрирането на хибридни 
разплодни свине в  зоотехническите 
регистри, в съответствие с членове 19 
и 24;

Or. fr

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) допускането на разплодни животни за 
развъждане, предвидено в членове 21 и 
25 или посочено в делегирания акт, 
приет в съответствие с член 35, 
параграф 1;

г) допускането на разплодни животни за 
развъждане, предвидено в членове 21 и 
25; 

Or. fr

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) използването на зародишни продукти 
за развъждане, предвидено в член 23, 
параграф 1 или установено в 
делегирания акт, приет в 
съответствие с член 35, параграф 1;

д) използването на зародишни продукти 
за развъждане, предвидено в член 23, 
параграф 1;

Or. fr
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на семенна течност за 
изследване, предвидено в член 23, 
параграф 2 или установено в 
делегирания акт, приет в 
съответствие с член 35, параграф 1;

е) използването на семенна течност за 
изследване, предвидено в член 23, 
параграф 2;

Or. fr

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност, 
предвидени в член 27 или установени в 
делегирания акт, приет в 
съответствие с член 35, параграф 1.

ж) изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност, 
предвидени в член 27. 

Or. fr

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка със зоотехническите и 
генеалогичните правила за внос в 
Съюза на разплодни животни и 
зародишни продукти от тях с цел да 
се вземе предвид специфичната 
зоотехническа ситуация в дадена 

заличава се
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трета държава на произход на дадено 
разплодно животно.

Or. fr

Изменение 103

Предложение за регламент
Глава VІІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА VІІІ
Зоотехнически и генеалогични условия 

за внос в Съюза на чистопородни 
разплодни животни от други видове

Член 45
Делегирани и изпълнителни 
правомощия във връзка със 

зоотехническите и генеалогичните 
правила за внос в Съюза на 

чистопородни разплодни животни, 
посочени в член 2, буква и), подточка 

iii), и зародишни продукти от тях
1. Когато е необходимо за целите на 
функционирането на вътрешния 
пазар или за опазването на ценни 
генетични ресурси, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 71 във връзка със специфичните 
правила за внос в Съюза на 
чистопородни разплодни животни, 
посочени в член 2, буква и), подточка 
iii), и на зародишни продукти от тях 
по отношение на:
a) включването в списъци на развъдни 
структури;
б) условията за вписване на 
съответните чистопородни 
животни в родословни книги, 
създадени от развъдни сдружения;
в) допускането от развъдните 
сдружения на съответните 
чистопородни разплодни животни за 

заличава се
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развъждане и изкуствено осеменяване 
и събирането и използването на 
зародишни продукти от тях;
г) методите за изследване на 
продуктивността и оценка на 
генетичната стойност на 
съответните чистопородни 
животни;
д) основната информация, която да 
съдържа зоотехническият 
сертификат, който трябва да 
придружава съответните 
чистопородни разплодни животни и 
зародишните продукти от тях.
2. Когато Комисията е приела 
делегираните актове, посочени в 
параграф 1, чрез актове за изпълнение 
тя изготвя образци на 
зоотехническите сертификати, 
посочени в параграф 1, буква е), за 
чистопородните разплодни животни, 
посочени в член 2, буква и), подточка 
iii), и семенна течност, овоцити и 
ембриони от тях.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 72, 
параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Другите видове трябва да се включват в настоящия регламент единствено чрез 
процедурата на съвместно вземане на решение.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всяка информация, която може да 
показва несъответствие.

г) всяка информация, която може да 
показва несъответствие със 
зоотехническите и генеалогичните 
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правила, установени в настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Официалният контрол, извършван 
преди търговията с някои разплодни 
животни и зародишни продукти от 
тях с оглед издаването на 
официалните сертификати или 
официалните удостоверения, които 
се изискват съгласно предвидените в 
настоящия регламент зоотехнически 
и генеалогични правила, като условие 
за търговия с разплодните животни 
или зародишните продукти от тях, 
се извършва в съответствие с:

заличава се

a) предвидените в настоящия 
регламент зоотехнически и 
генеалогични правила;
б) делегираните актове, приети от 
Комисията в съответствие с членове 
35 и 45.

Or. fr

Обосновка

В настоящия регламент не се споменава официален контрол, извършван с цел издаване 
на зоотехническите сертификати.  Тази дейност е поверена на развъдните 
сдружения.
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Изменение 106

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган може да 
публикува или да предостави по друг 
начин достъп на обществеността до 
информацията относно класирането 
на отделните развъдни сдружения и 
развъдници въз основа на преценка на 
тяхното съответствие с 
критериите за класиране и на 
резултатите от официалния 
контрол, при положение че са 
изпълнени следните условия:

заличава се

a) критериите за класирането са 
обективни, прозрачни и обществено 
достъпни;
б) налице е подходяща организация, за 
да се гарантира последователност и 
прозрачност на процеса на класиране.

Or. fr

Обосновка

Развъдните сдружения не подлежат на никакво класиране от страна на 
компетентния орган. Те отговарят на строги стандарти с оглед на признаването им. 

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) помещенията, офисите и 
оборудването на животновъдите, 
развъдните сдружения и 
развъдниците;

заличава се

Or. fr
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Изменение 108

Предложение за регламент
Член 51 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения на животновъдите, 
развъдните сдружения и развъдниците

Задължения на животновъдите, 
развъдните сдружения и развъдниците, 
подлежащи на официален контрол и 

други официални дейности

Or. fr

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) помещенията, офисите и 
оборудването;

заличава се

Or. fr

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52
Делегиране на правомощия във връзка 

със специални правила относно 
официалния контрол и действията, 

които да предприема компетентният 
орган по отношение на разплодните 
животни и зародишните продукти 

от тях
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 71 във 
връзка с правилата:

заличава се
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a) за извършване на официален 
контрол на разплодни животни и 
зародишни продукти от тях с цел да 
се установи съответствието с 
предвидените в настоящия регламент 
зоотехнически и генеалогични 
правила;
б) относно действията, които да 
бъдат предприети от компетентния 
орган предвид резултатите, получени 
вследствие извършването на 
официалния контрол.
2. В предвидените в параграф 1 
делегирани актове се посочват:
a) специалните отговорности и 
задачи на компетентния орган, освен 
предвидените в членове 46—50;
б) случаите, в които при конкретни 
случаи на несъответствие 
компетентният орган взема една или 
повече от мерките, предвидени в 
даден акт за изпълнение, приет в 
съответствие с член 66, параграф 1, 
или допълнителни мерки освен 
предвидените в посочения член.

Or. fr

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато компетентният орган 
(„отправилият искането компетентен 
орган“) смята, че за извършването или 
ефективното проследяване на 
официалния контрол му е необходима 
информация от компетентен орган на 
друга държава членка („получилият 
искането компетентен орган“), той 
изпраща мотивирано искане до същия.

1. Когато компетентният орган 
(„отправилият искането компетентен 
орган“) смята, че за извършването или 
ефективното проследяване на 
официалния контрол му е необходима 
информация от компетентен орган на 
друга държава членка („получилият 
искането компетентен орган“), той 
изпраща мотивирано искане до същия. 
Сезираният орган е длъжен да 
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предостави съдействие.
Получилият искането компетентен 
орган, без ненужно забавяне:
a) потвърждава получаването на 
мотивираното искане и посочва 
времето, което му е необходимо за 
предоставяне на поисканата 
информация;
б) извършва мероприятията по 
официален контрол или 
разследванията, необходими за
i) да предостави на отправилия 
искането компетентен орган цялата 
необходима информация и 
оригиналните документи или техни 
заверени копия;
ii) да провери, при необходимост — на 
място, съответствието с 
предвидените в настоящия регламент 
зоотехнически и генеалогични правила 
в рамките на своята юрисдикция.

Or. fr

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Отправилият и получилият искането 
компетентен орган могат да се 
споразумеят при извършването на 
официалния контрол, посочен в 
параграф 1, втора алинея, буква б), 
подточка i), да присъстват длъжностни 
лица, определени от отправилия 
искането компетентен орган.

2. Отправилият и получилият искането 
компетентен орган могат да се 
споразумеят при извършването на 
официалния контрол, посочен в 
параграф 1q да присъстват длъжностни 
лица, определени от отправилия 
искането компетентен орган.

В такива случаи длъжностните лица 
на отправилия искането 
компетентен орган:
a) по всяко време могат да 
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представят писмен документ, 
удостоверяващ тяхната самоличност 
и качеството им на официално 
оправомощени служебни лица;
б) имат достъп до същите 
помещения и документи, до които 
има достъп присъстващото 
длъжностно лице на получилия 
искането компетентен орган, 
единствено за целите на 
извършването на официалния 
контрол;
в) не могат по своя инициатива да 
упражняват правомощията за 
извършване на официален контрол, 
предоставени на длъжностните лица 
на получилия искането компетентен 
орган.

Or. fr

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган, уведомен в 
съответствие с параграф 1:

заличава се

a) незабавно потвърждава, че е 
получил уведомлението;
б) в срок от десет дни от датата на 
получаване на уведомлението посочва:
i) разследванията, които възнамерява 
да проведе във връзка с посочения в 
параграф 1 случай на 
несъответствие; или
ii) основанията, поради които смята, 
че не е необходимо да се предприемат 
разследвания.

Or. fr
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Изменение 114

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи, уведомени 
в съответствие с параграф 1, без 
ненужно забавяне:

заличава се

a) потвърждават, че са получили 
уведомлението, и посочват какви 
разследвания възнамеряват да 
проведат във връзка с посочения в 
параграф 1 случай на 
несъответствие;
б) разследват случая, вземат всички 
необходими мерки и информират 
уведомилия ги компетентен орган за 
естеството на разследванията и за 
извършените мероприятия по 
официален контрол, за взетите 
решения и за основанията за тях.

Or. fr

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако изпратилият уведомлението 
компетентен орган, посочен в 
параграф 1, има основания да смята, 
че разследванията, предприети от 
получилия уведомлението 
компетентен орган, или 
предприетите от него мерки в 
съответствие с параграф 2, не са 
подходящи за случая на 
несъответствие, те искат от 
получилия уведомлението 
компетентен орган да извърши 

заличава се
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допълнителни мероприятия по 
официален контрол или да 
предприеме допълнителни мерки.
В такива случаи:
a) компетентните органи от двете 
държави членки търсят начини и 
средства да намерят съгласуван 
подход с цел да разрешат по подходящ 
начин случая на несъответствие, 
посочен в параграф 1 от настоящия 
член, в т.ч. чрез съвместни 
мероприятия по официален контрол 
на място, извършени в съответствие 
с член 53, параграф 2 и член 54, 
параграф 2;
б) информират Комисията без 
ненужно забавяне, в случай че не 
успеят да се споразумеят за 
подходящи мерки.

Or. fr

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, с която разполага 
Комисията, показва, че дейности, които 
не са или изглежда, че не са в 
съответствие:

a) информацията, с която разполага 
Комисията, показва, че дейности, които 
не са или изглежда, че не са в 
съответствие с предвидените в 
настоящия регламент зоотехнически 
и генеалогични правила:

Or. fr
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Изменение 117

Предложение за регламент
Член 60 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60
Общи задължения на компетентните 
органи по отношение на действия за 

осигуряване на изпълнението
1. Когато предприемат действия в 
съответствие с настоящата глава, 
компетентните органи дават 
предимство на действията, които 
трябва да бъдат предприети с цел 
отстраняване на несъответствията 
или свеждане до минимум на техния 
ефект за търговията с разплодни 
животни и зародишни продукти от 
тях.
2. При съмнение за несъответствие 
компетентните органи извършват 
разследване с цел съмнението да бъде 
потвърдено или отхвърлено.
3. Когато е необходимо за целите на 
посоченото в параграф 2 разследване, 
то включва извършването на засилен 
официален контрол на разплодни 
животни и зародишни продукти от 
тях и на животновъди, развъдни 
сдружения и развъдници за подходящ 
период.

заличава се

Or. fr

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извършват необходимото 
допълнително разследване с цел да се 

a) извършват необходимия официален 
контрол или допълнително разследване 
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определят произходът и степента на 
несъответствието и да се установят 
отговорностите на животновъдите, 
развъдните сдружения и развъдниците;

с цел да се определят произходът и 
степента на несъответствието и да се 
установят отговорностите на 
животновъдите, развъдните сдружения 
и развъдниците;

Or. fr

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато предприемат действия в 
съответствие с параграф 1, 
компетентните органи, когато е 
целесъобразно:

2. Когато предприемат действия в 
съответствие с параграф 1, 
компетентните органи предприемат 
всички мерки, които считат 
уместни, за да гарантират спазване 
на предвидените в настоящия 
регламент зоотехнически и 
генеалогични правила.

a) отлагат вписването в родословни 
книги на чистопородни разплодни 
животни или регистрирането в 
зоотехнически регистри на хибридни 
разплодни свине;
б) разпореждат да се промени 
статусът на животните или на 
зародишните продукти от тях, 
предназначени за развъждане в 
съответствие с настоящия 
регламент, или на животновъдите да 
се предостави коригираща 
информация;
в) ограничават или забраняват 
търговията с животни и зародишни 
продукти като разплодни животни 
или зародишни продукти, определени 
в член 2, или вноса им в Съюза или 
износа им за трети държави, или 
забраняват или разпореждат те да 
бъдат върнати в държавата членка 
на изпращане;
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г) разпореждат животновъдът, 
развъдното сдружение или 
развъдникът да увеличи честотата 
на собствените си мероприятия по 
контрол;
д) разпореждат за някои дейности на 
животновъда, развъдното сдружение 
или развъдника да се прилагат 
увеличени или систематични 
мероприятия по официален контрол;
е) разпореждат прекратяването за 
целесъобразен период от време на 
всички или част от дейностите на 
съответния животновъд, развъдно 
сдружение или развъдник и, ако е 
приложимо — на интернет 
сайтовете, които те поддържат или 
използват, и спират действието на 
одобрението на дадена развъдна 
програма, провеждана от развъдно 
сдружение или развъдник, ако 
съответното развъдно сдружение или 
развъдник многократно, 
непрекъснато или като цяло не спазва 
изискванията на развъдната 
програма, одобрена в съответствие с 
член 8, параграф 1 или член 9;
ж) разпореждат оттеглянето на 
признаването на развъдното 
сдружение или развъдника, 
предоставено в съответствие с член 
4, параграф 2, в случай че 
административната практика на 
съответното развъдно сдружение или 
развъдник сочи, че то(той) 
многократно, непрекъснато или като 
цяло не спазва изискванията на член 
4, параграф 2, буква в);
з) предприемат всякаква друга мярка, 
която компетентните органи 
сметнат за подходяща с цел да се 
гарантира съответствие с 
предвидените в настоящия регламент 
зоотехнически и генеалогични 
правила.

Or. fr
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Изменение 120

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да окажат съдействие на 
Комисията при извършването на 
контрола, предвиден в член 63, 
параграф 1, държавите членки:

1. С цел да окажат съдействие на 
Комисията при извършването на 
контрола, предвиден в член 63, 
параграф 1, държавите членки 
предоставят необходимата 
техническа подкрепа, както и цялата 
документация и всички останали 
технически средства, поискани от 
експертите на Комисията, за да им 
дадат възможност да извършат 
контрола ефикасно и ефективно;

a) предоставят необходимата помощ, 
документи и друга техническа 
подкрепа, поискана от експертите на 
Комисията, за да им дадат 
възможност да извършат контрола 
ефикасно и ефективно;
б) гарантират достъп на експертите 
на Комисията до всички помещения 
или части от помещения и 
информация, включително 
компютърни системи, които са 
необходими за извършването на 
контрола от страна на Комисията.

Or. fr

(Точката е добавена в уводната част с промяна, а точка б) се заличава)

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията разполага с 1. Когато Комисията разполага с 
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доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава 
членка, който може да доведе до 
широкоразпространено нарушение на 
предвидените в настоящия регламент 
зоотехнически и генеалогични правила, 
чрез актове за изпълнение тя приема 
една или повече от изброените по-
долу мерки, които се прилагат до 
отстраняване на пропуска:

доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава 
членка, който може да доведе до 
широкоразпространено нарушение на 
предвидените в настоящия регламент 
зоотехнически и генеалогични правила, 
чрез актове за изпълнение тя приема 
подходящите мерки за отстраняване на 
пропуска:

a) забрана за търговия с разплодните 
животни или зародишните продукти 
от тях, за които се отнася 
пропускът в системата за официален 
контрол;
б) налагане на специални условия, в 
допълнение към предвидените в глава 
II, за признаване на развъдните 
сдружения и развъдниците, 
одобрението на развъдни програми 
или търговията с разплодни животни 
и зародишни продукти от тях;
в) други целесъобразни временни 
мерки.

Or. fr

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, предвидени в параграф 1, се 
приемат само след като съответната 
държава членка не е коригирала 
положението при поискване и в срока, 
определен от Комисията.

2. Мерките, предвидени в параграф 1, се 
приемат само след като съответната 
държава членка не е коригирала 
положението при поискване и в 
подходящ срок, определен от 
Комисията.

Or. fr
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Изменение 123

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да проверят дали зоотехническите и 
генеалогичните правила относно 
разплодните животни и 
зародишните продукти от тях, 
предвидени в законодателството на 
третата държава, предоставят 
равностойни гаранции на 
предвидените чрез настоящия 
регламент за Съюза;

a) да проверят спазването или 
равностойността на 
законодателството и на системите 
на тези трети държави по 
отношение на зоотехническите и 
генеалогичните правила, предвидени  
чрез настоящия регламент за Съюза;

Or. fr

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да проверят дали системата за 
контрол, въведена в съответната 
трета държава, може да гарантира, 
че пратките разплодни животни и 
зародишни продукти от тях, изнасяни за 
Съюза, отговарят на свързаните с тях 
изисквания на глава VII от настоящия 
регламент;

б) да проверят капацитета на 
системата за контрол, въведена в 
третата държава за гарантиране на 
това, че пратките разплодни животни и 
зародишни продукти от тях, изнасяни за 
Съюза, отговарят на свързаните с тях 
изисквания на глава VII от настоящия 
регламент;

Or. fr

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да съберат информация за изясняване 
на причините за повтарящи се случаи, 

в) да съберат информация и данни за 
изясняване на причините за повтарящи 
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при които внасяни в Съюза разплодни 
животни и зародишни продукти от тях 
не отговарят на зоотехническите и 
генеалогичните изисквания за внос в 
Съюза, но са били неправомерно 
сертифицирани като съответстващи на 
тези изисквания.

се или възникващи случаи, при които 
внасяни в Съюза разплодни животни и 
зародишни продукти от тях не отговарят 
на зоотехническите и генеалогичните 
изисквания за внос в Съюза, но са били 
неправомерно сертифицирани като 
съответстващи на тези изисквания.

Or. fr

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организацията на компетентния орган 
на третата държава, неговите 
правомощия и независимост, надзора, 
на който той подлежи, и властта, която 
има с оглед ефективното осигуряване на 
изпълнението на законодателството, 
посочено в буква а);

б) организацията на компетентния орган 
на третата държава, неговите 
правомощия и независимост, надзора, 
на който той подлежи, и властта, която 
има с оглед ефективното осигуряване на 
изпълнението на подходящото 
законодателство;

Or. fr

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обучението на служителите да 
извършват официален контрол;

в) обучението на служителите от 
страна на компетентните органи на 
третите държави да извършват 
официален контрол;

Or. fr
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Изменение 128

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) степента и изпълнението на 
официален контрол, на който се 
подлагат разплодни животни и 
зародишни продукти от тях, пристигащи 
от други трети държави;

е) степента и изпълнението на 
официален контрол, на който се 
подлагат разплодни животни и 
зародишни продукти от тях, пристигащи 
от други трети държави, от страна на 
компетентните органи на тези 
трети държави;

Or. fr

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Честотата на контрола от страна на 
Комисията в трети държави се определя 
въз основа на:

1. Честотата на контрола от страна на 
Комисията в трети държави, посочен в 
член 67, параграф 1, се определя въз 
основа на:

Or. fr

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) всяка друга уместна информация.

Or. fr
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Изменение 131

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато съществуват доказателства за 
това, че е възможно да са налице 
широкоразпространени съществени 
прояви на несъответствие с 
предвидените в настоящия регламент 
зоотехнически и генеалогични правила, 
чрез актове за изпълнение Комисията 
приема специалните мерки, необходими 
за прекратяване на това несъответствие.

1. Когато съществуват доказателства за 
това, че е възможно да са налице 
съществени прояви на несъответствие с 
предвидените в настоящия регламент 
зоотехнически и генеалогични правила, 
чрез актове за изпълнение Комисията 
приема специалните мерки, необходими 
за прекратяване на това несъответствие.

Or. fr

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) придружени от официален 
сертификат или друго свидетелство за 
това, че разплодните животни или 
зародишните продукти от тях отговарят 
на изискванията, установени в глава VII 
от настоящия регламент или в 
делегираните актове, приети в 
съответствие с член 45, параграф 1;

ii) придружени от официален 
сертификат или друго свидетелство за 
това, че разплодните животни или 
зародишните продукти от тях отговарят 
на изискванията, установени в глава VII 
от настоящия регламент;

Or. fr

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 3, 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 17, параграф 4, 
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член 8, параграф 3, член 17, параграф 4, 
член 19, параграф 4, член 20, 
параграф 2, член 21, параграф 2, 
член 23, параграф 4, член 24, 
параграф 2, член 28, параграф 1, 
член 32, параграф 2, член 33, 
параграф 3, член 35, параграф 1, 
член 39, параграф 2, член 45, 
параграф 1 и член 52, параграф 1, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

член 32, параграф 2 и в член 33, 
параграф 3, се предоставя на Комисията 
за срок от 5 години, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия 
не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на 5-годишния срок и го 
представя на Европейския парламент 
и на Европейския парламент и на 
Съвета. Делегирането на правомощия 
се продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. fr

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 3, член 8, 
параграф 3, член 17, параграф 4, 
член 19, параграф 4, член 20, 
параграф 2, член 21, параграф 2, 
член 23, параграф 4, член 24, 
параграф 2, член 28, параграф 1, 
член 32, параграф 2, член 33, 
параграф 3, член 35, параграф 1, 
член 39, параграф 2, член 45, 
параграф 1 и член 52, параграф 1, 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 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 17, параграф 4, член 32, 
параграф 2 и в член 33, параграф 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.
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решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. fr

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 
параграф 3, член 8, параграф 3, 
член 17, параграф 4, член 19, 
параграф 4, член 20, параграф 2, 
член 21, параграф 2, член 23, 
параграф 4, член 24, параграф 2, 
член 28, параграф 1, член 32, 
параграф 2, член 33, параграф 3, 
член 35, параграф 1, член 39, 
параграф 2, член 45, параграф 1 и 
член 52, параграф 1, 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 инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 17, параграф 4, член 32, параграф 2 
и  член 33, параграф 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 инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr

Изменение 136

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I – Част 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи изисквания за признаването на Общи изисквания за признаването на 
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развъдни сдружения и развъдници 
съгласно предвиденото в член 4, 
параграф 2

развъдни сдружения и развъдници 
съгласно предвиденото в член 4, 

параграф 2, буква б)
(Настоящото изменение се прилага в 
целия законодателен текст; 
приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr

Изменение 137

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I – Част 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. не зависи юридически и финансово 
от компетентния орган;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба не съответства на действителността на някои развъдни 
дружества, на които самото съществуване тогава би било изложено на опасност.

Изменение 138

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I – Част 1 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) може да генерира и използва данни за 
продуктивността на добитъка на 
разплодните животни, необходими за 
провеждане на неговата развъдна 
програма, която подлежи на одобрение 
в съответствие с член 8, параграф 1 и, 
когато е приложимо, член 9;

г) Може, пряко или косвено, да 
генерира и използва данни за 
продуктивността на добитъка на 
разплодните животни, необходими за 
провеждане на неговата развъдна 
програма, която подлежи на одобрение 
в съответствие с член 8, параграф 1 и, 
когато е приложимо, член 9;

Or. fr



PR\1062617BG.doc 85/97 PE557.277v01-00

BG

Обосновка

Следва да се припомни, че развъдните сдружения или развъдници могат да делегират 
част от своите дейности.

Изменение 139

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I – Част 1 – параграф 3 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в случай че развъдното сдружение 
или развъдникът изисква членство на 
животновъдите, е приет правилник, 
за да се предвиди:

д) в случай че в дадено развъдно 
сдружение или развъдник е предвидена 
система за членство, тя установява 
процедурните правила, предвиждащи 
по-специално:  

Or. fr

Изменение 140

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I – Част 1 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) е приел(о) правилник за уреждане на 
спорове с животновъдите във връзка с 
изследването на продуктивността и 
оценката на генетичната стойност 
на разплодните животни, вписването 
в класове според онаследимите им 
качества и допускането на разплодни 
животни за развъждане и събиране и 
използване на зародишни продукти.

е) е приел(о) правилник за уреждане на 
спорове с животновъдите.

Or. fr
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Изменение 141

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I – Част 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) целите на развъдната програма и 
подробни критерии за оценка във връзка 
със селекцията на разплодни животни, 
които при създаването на родословна 
книга за нова порода трябва да 
включват информация за подробните 
обстоятелства, които оправдават 
създаването на новата порода; 

г) целите на развъдната програма, 
популациите, които трябва да бъдат 
оценени, и подробни критерии за 
оценка във връзка със селекцията на 
разплодни животни, които при 
създаването на родословна книга за нова 
порода трябва да включват информация 
за подробните обстоятелства, които 
оправдават създаването на новата 
порода;

Or. fr

Изменение 142

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I – Част 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) системите за генериране, записване, 
съобщаване и използване на резултатите 
от изследванията на продуктивността и, 
когато се изисква в съответствие с член 
27, за извършване на оценка на 
генетичната стойност с цел да се 
оцени генетичната стойност на 
разплодните животни с оглед на 
подобряването, селекцията или 
съхраняването на породата или 
подобряването на кръстоската;

д) системите за генериране, записване, 
съобщаване и използване на резултатите 
от изследванията на продуктивността и, 
когато се изисква в съответствие с член 
27, за оценяване на генетичната 
стойност на разплодните животни с 
оглед на подобряването, селекцията или 
съхраняването на породата или 
подобряването на кръстоската;

Or. fr
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Изменение 143

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІI – Част 1 – Глава I – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) в член 2, буква и), подточка i) — за 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи (Bos taurus и Bubalus bubalis), 
свине (Sus scrofa), овце (Ovis aries) и 
кози (Capra hircus);

i) в член 2, буква и), подточка i) — за 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи (Bos indicus и Bubalus bubalis), 
свине (Sus scrofa), овце (Ovis aries) и 
кози (Capra hircus);

Or. fr

Изменение 144

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІI – Част 1 – Глава I – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) в член 2, буква и), подточка ii) — за 
чистопородни разплодни еднокопитни 
животни ( Equus caballus и Equus asinus);

ii) в член 2, буква и), подточка ii) — за 
чистопородни разплодни еднокопитни 
животни от рода на конете и от рода 
на магаретата ( Equus caballus и Equus 
asinus); и двамата родители са 
вписани в главния раздел на 
родословната книга и са допуснати за 
разплод от развъдното сдружение;

Or. fr

Обосновка

Процесът, предшестващ допускането (и съответно, евентуалния отказ) за вписване 
на мъжко или женско разплодно животно в родословна книга, може да позволи 
упражняването на контрол, особено по отношение на зоотехническото ниво на 
еднокопитното животно, и се вписва в рамките на подход по отношение на 
селекцията в животновъдството, надхвърляйки границите на генеалогията. Родът на 
магаретата също трябва да бъде включен.
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Изменение 145

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІI – Част 1 – Глава I – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) в делегираните актове, приети в 
съответствие с член 35, параграф 1 и 
член 45, параграф 1 — за 
чистопородни разплодни животни от 
други видове, посочени в член 2, буква 
и), подточка — iii);

заличава се

Or. fr

Изменение 146

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II – Част 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Развъдно сдружение, което вписва 
в своята родословна книга 
чистопородно разплодно еднокопитно 
животно, не може да откаже да 
впише или да регистрира с цел 
вписване кастрирано еднокопитно 
мъжко животно, което отговаря на 
условията на параграф 1, букви б) и в) 
и, при целесъобразност, буква г),  при 
условие че родителите на това 
животно са били включени в 
родословната книга и одобрени от 
развъдно сдружение за целите на 
възпроизводството.

Or. fr
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Изменение 147

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава І – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развъдните сдружения извършват 
изследване на продуктивността, за да 
определят генетичната стойност на 
чистопородни разплодни говеда и 
биволи, като използват някой от 
изложените в настоящата глава методи 
или комбинация от тях.

Развъдните сдружения извършват или 
възлагат на трето сдружение, 
определено от тях, както е посочено в 
член 29, параграф 1, изследване на 
продуктивността, за да определят 
генетичната стойност на чистопородни 
разплодни говеда и биволи, като 
използват някой от изложените в 
настоящата глава методи или 
комбинация от тях.

Or. fr

Изменение 148

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава І – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изследването на продуктивността 
се следват правилата и стандартите, 
установени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, предвиден 
в член 31, параграф 1, в сътрудничество 
с Международния комитет за 
контрол на животните (ICAR).

При изследването на продуктивността 
се следват правилата и стандартите, 
установени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, предвиден 
в член 31, параграф 1, в сътрудничество 
с ICAR.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия законодателен текст; 
приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr
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Изменение 149

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава І – раздел 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Включването в оценката на 
генетичната стойност на темперамента, 
данните от оценката на морфологичните 
особености и устойчивостта към 
болести се преценява само ако данните 
са генерирани въз основа на система за 
водене на записи, одобрена от 
определената институция съгласно 
предвиденото в член 29, параграф 1.

2. Включването в оценката на 
генетичната стойност на темперамента, 
данните от оценката на морфологичните 
особености и устойчивостта към 
болести или всяка друга нова 
характеристика се преценява само ако 
данните са генерирани въз основа на 
система за водене на записи, одобрена 
от определената институция съгласно 
предвиденото в член 29, параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Другите видове трябва да се включват в настоящия регламент единствено чрез 
процедурата на съвместно вземане на решение.

Изменение 150

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава ІІ – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развъдната стойност на дадено 
разплодно животно се изчислява въз 
основа на резултатите от изследването 
на продуктивността на индивида или на 
неговите роднини, а надеждността на 
тази развъдна стойност може да 
бъде подобрена чрез използването на 
геномната информация или въз основа 
на друг метод, който е утвърден от 
референтния център на Европейския 
съюз, посочен в член 31, параграф 1.

Развъдната стойност на дадено 
разплодно животно се изчислява въз 
основа на информациите, свързани с 
генома, и/или резултатите от 
изследването на продуктивността на 
индивида и/или на неговите роднини, 
и/или от всеки друг източник на 
идентична информация, който е 
утвърден от референтния център на 
Европейския съюз, посочен в член 31, 
параграф 1.

Or. fr
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Обосновка

Разпоредбите, предложени от Европейската комисия, биха могли да се тълкуват 
като забраняващи допускането до възпроизводство на млади бикове без женско 
потомство, наричани „геномни“. Въпреки това е необходимо да се осигури пускането 
на пазара на семенна течност от бикове с геномна оценка.

Изменение 151

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава ІІ – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Развъдното сдружение има 
отговорността да гарантира 
безпристрастност във връзка с 
основните фактори на околната 
среда и структурата на данните. То 
може да се обърне към референтния 
център на Съюза, посочен в член 31, 
параграф 1, ако възнамерява да се 
позове на съответствието на 
статистическите си методи за 
оценка на генетичната стойност със 
стандартите и правилата, 
установени и признати в 
международен план.  Ако се иска 
експертна оценка, референтният 
център на Съюза има задължение за 
поверителност по отношение на 
информацията, предоставена от 
развъдното сдружение.

Or. fr

Обосновка

Това задължение, предложено от Европейската комисия, може да попречи на 
иновациите по отношение на оценката на генетичната стойност, а в някои случаи би 
могло да засегне търговската тайна на дадено развъдно сдружение, което 
разработва новаторска статистическа методология.
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Изменение 152

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава ІІ – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Статистическите методи, 
прилагани при оценката на 
генетичната стойност, 
съответстват на правилата и 
стандартите, създадени от 
съответния референтен център на 
Европейския съюз, посочен в член 31, 
параграф 1, съвместно с ICAR, и 
гарантират, че генетичната оценка 
не е изкривена под влияние на 
основните фактори на околната 
среда и структурата на данните.

заличава се

Or. fr

Изменение 153

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава ІІ – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Биковете, предназначени за 
изкуствено осеменяване, с изключение 
на биковете от породи, застрашени от 
унищожаване, се подлагат на оценка на 
генетичната стойност по задължителни 
признаци и/или показатели съгласно 
описаното в точка 6 или 7. Развъдното 
сдружение публикува посочените 
развъдни стойности.

5. Биковете, предназначени за 
изкуствено осеменяване, с изключение 
на биковете от породи, застрашени от 
унищожаване, се подлагат най-малко на 
оценка на генетичната стойност по 
задължителни признаци и/или 
показатели съгласно описаното в точка 
6 или 7. Развъдното сдружение 
публикува съвкупността от 
посочените развъдни стойности.

Or. fr

Обосновка

Правото на информация трябва да се отнася за съвкупността от наличните 
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развъдни стойности.

Изменение 154

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава ІІ – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развъдното сдружение публикува 
също и останалите налични развъдни 
стойности, с които разполага, 
относно биковете, предназначени за 
изкуствено осеменяване.

Or. fr

Изменение 155

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава ІІ – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Развъдното дружество публикува и 
други налични развъдни стойности на 
биковете, предназначени за изкуствено 
осеменяване.

Развъдното сдружение публикува и 
наличните развъдни стойности 
относно биковете за естествено 
покриване, както и за женските.

Or. fr

Обосновка

Тази информация трябва също така да бъде налична и за женските.

Изменение 156

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІI – Част 1 – Глава ІІ – параграф 7 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималната надеждност на оценката 
на генетичната стойност на бикове за 
изкуствено осеменяване от месни 

Минималната надеждност на оценката 
на генетичната стойност на бикове за 
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породи е най-малко 0,5 за признаците 
и/или показателите растежна 
способност и развитие на мускулатурата 
(конформация при говедата) в 
съответствие с правилата и стандартите, 
създадени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, посочен в 
член 31, параграф 1, съвместно с ICAR, 
за оценка на основните продуктивни 
признаци и/или показатели.

изкуствено осеменяване от месни 
породи е най-малко 0,3 за признаците 
и/или показателите растежна 
способност и развитие на мускулатурата 
(конформация при говедата) в 
съответствие с правилата и стандартите, 
създадени от съответния референтен 
център на Европейския съюз, посочен в 
член 31, параграф 1, съвместно с ICAR, 
за оценка на основните продуктивни 
признаци и/или показатели.

Or. fr

Обосновка

Прагът, предложен от Комисията, изглежда твърде висок съгласно методите за 
селекция на месото.

Изменение 157

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ V – Част 2 – Глава І – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) всички налични резултати от 
изследвания на продуктивността и 
актуализирани резултати за оценката 
на генетичната стойност, включително 
генетични особености и генетични 
дефекти на самото чистопородно 
разплодно животно и на неговите 
родственици от първа и втора степен по 
възходяща права линия съгласно 
изискванията на развъдната програма, 
одобрена в съответствие с член 8, 
параграф 1 или член 9, за категорията и 
за конкретното чистопородно разплодно 
животно;

л) всички налични резултати от 
оценката на генетичната стойност или, 
при липса на такива, от изследвания 
на продуктивността, включително 
генетични особености и генетични 
дефекти на самото чистопородно 
разплодно животно и на неговите 
родственици от първа и втора степен по 
възходяща права линия съгласно 
изискванията на развъдната програма, 
одобрена в съответствие с член 8, 
параграф 1 или член 9, за категорията и 
за конкретното чистопородно разплодно 
животно;

Or. fr
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Обосновка

Предоставянето на всички информации относно развъдната програма би 
претоварило родословното дърво без действителна добавена стойност. Трябва да се 
придържаме към уместната и синтезирана информация от наличните резултати от 
оценката на генетичната стойност.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Законодателството на Европейския съюз (ЕС) в зоотехническата област има за цел да 
насърчи свободната търговия в рамките на ЕС и да улесни вноса на разплодни животни 
и генетичния материал от тях, като същевременно гарантира запазването на развъдните 
програми на расите и съхраняването на съществуващите генетични ресурси в Европа.

Установено беше, че отглеждането на продуктивни животни, и по-специално на 
животни с доказани високи генетични характеристики, не само допринася за 
икономическото и социалното развитие на региона, в който се извършва съответната 
животновъдна дейност, но също така представлява един от стълбовете на 
продоволствената сигурност на Съюза.

Европейската комисия иска да обедини всички директиви, свързани със 
зоотехническото законодателство за различните видове, в един-единствен правен 
корпус под формата на настоящия регламент, като по този начин приключи също 
изграждането на единния пазар в тази област. Все пак следва да се подчертае, че 
Европейската комисия надхвърля обикновената цел за обединяване и опростяване на 
текстовете. На практика тя предлага хармонизирано структуриране на развъждането на 
животни, което ще окаже значително влияние в сектора на генетиката на животните в 
Европа. Докладчикът подкрепя този общ подход, но въпреки това някои точки трябва 
да бъдат уточнени или оценени отново.

На първо място докладчикът пожела да прибави или да уточни някои определения. По-
специално не са определени термините „порода“ и „развъдна програма“, въпреки че са 
съществени при тълкуването на настоящия регламент.

Докато стремежът към конкурентоспособност създава възможности за международен 
износ, и по-специално за големите европейски породи, той същевременно не трябва да 
застрашава местните породи, които представляват част от генетичното биологично 
разнообразие в Европа, но някои от които са с много ниска численост. Докладчикът 
желае в целия текст да се гарантира, че балансът ще бъде запазен. В съответствие с това 
се изменят членове 5 и 9.

Управлението на развъждането на животните вече е в ръцете на развъдното сдружение 
или на развъдника. То трябва да отговаря на точни критерии, които му позволяват да 
бъде признато от компетентния орган. Неговата развъдна програма същевременно 
трябва да бъде одобрена от компетентния орган. Докладчикът подкрепя този подход, 
който ще позволи европейските породи да бъдат структурирани ефикасно в момент, 
когато световният пазар става по-комплексен и по-конкурентоспособен. Поради това 
следва процедурата за признаване и одобрение да бъде сигурна, което е предмет на 
някои изменения, по-специално в глава ІІ. Реалните условия на място впрочем трябва 
да бъдат взети под внимание, което обяснява измененията, целящи да предоставят по-
голяма гъвкавост по отношение на правния статут на развъдното сдружение, на 
възможността му да делегира част от дейностите си на трети сдружения, както и на 
вътрешната му организация, свързана с животновъдите.   

Що се отнася до правата и задълженията на животновъдите, докладчикът пожела да 
възстанови баланса на разпоредбите. На практика националното право изглежда за 
някои точки напълно достатъчно, за да позволи на животновъдите да подсилят 
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позицията си в дадено развъдно сдружение/развъдник. Това обяснява заличаването на 
разпоредбите, счетени за твърде крайни, по-специално когато става въпрос за 
процедурите за обжалване (членове 11 до 14).

Разпоредбите, свързани с официален контрол, следва да бъдат опростени, и да се 
гарантира, че те се ограничават до уместното за гарантиране на спазването на 
европейските стандарти от страна на трети държави. 

Впрочем докладчикът счита, че броят и обхватът на делегираните актове, предложени 
от Европейската комисия, трябва да бъдат драстично намалени. По-специално тези 
делегирани актове не могат да се отнасят за съществени разпоредби като свързаните с 
признаването на развъдно сдружение/развъдник, одобрението на програмите за 
развъждане, воденето на родословни книги или включването в регламента на нови 
видове.

В допълнение към това, докладчикът е на мнение, че еднокопитните животни не могат 
да бъдат разглеждани в настоящия регламент по същия начин като другите видове, 
поради спецификата на тяхната родословна книга. ЕС има честта да бъде домакин на 
седалището на организацията на големите еднокопитни породи, но тези породи са 
организирани на световно равнище и това не трябва да се поставя под въпрос. Днес 
Европа е световен лидер в производството на еднокопитни животни. Целесъобразно е 
да се запази разнообразието и качеството на родословните книги.

Накрая, докладчикът би искал да подчертае значението на работата на Международния 
комитет за контрол на животните (ICAR) по отношение на методите за идентификация, 
правилата за контрол на продуктивността и оценката на генетичната стойност на 
продуктивните животни. ICAR трябва ясно да бъде определен за референтен орган в 
зоотехническото законодателство в областите на своята компетентност.


