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КРАТКА ОБОСНОВКА

По принцип трябва да се приветства фактът, че със своето предложение Комисията се 
стреми към постигане на хармонизирана правна рамка на организацията и 
осъществяването на официалния контрол по хранителната верига, както и към 
гарантиране на еднакво прилагане в целия ЕС на съществуващи разпоредби и добро 
функциониране на вътрешния пазар на хранителни продукти.

По отношение на приложното поле на настоящия регламент Комисията предлага нови 
области на контрол извън хранителната верига, като например продуктите за 
растителна защита, здравето на растенията, материала за растителна репродукция, 
включително горския материал. Това изглежда обезпокоително, тъй като целта на 
необходимите проверки, а също и критериите за проверка не могат да бъдат сравнявани 
с тези на хранителната верига. Във връзка с това насоките относно контрола в областта 
на продуктите за растителна защита, опазването на здравето на растенията и 
репродукцията на растенията следва да останат обвързани с релевантните за тях 
области от правото на ЕС. Такъв е и случаят с предложенията за пускане на пазара на 
материала. 

Предложението на Комисията разширява приложното поле на Регламента за контрол до 
другите „официални дейности, извършвани от компетентните органи в съответствие с 
настоящия регламент или с правилата, посочени в параграф 2 от член 1.“ По силата на 
принципа на пропорционалността съдържанието и формата на действията на Съюза не 
трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. При все 
това за целите на единна регулаторна рамка на ЕС за официален контрол не е 
необходимо да се въведат правно обвързващи правила за целия ЕС и за други 
официални дейности на компетентния орган извън официалния контрол. 

Освен това предложението за регламент включва упълномощаване на Комисията да 
приема делегирани актове във всички регулаторни зони, по-специално в членове 15-24 
от законодателното предложение. Предвидените от Комисията регулаторни области 
включват, наред с друго, правомощията и задълженията на органите, единни 
изисквания за провеждането на проверки, мерките, които предстои да бъдат 
предприети и, по-специално, минималната честота на официалния контрол. 
Необходимо е всички разпоредби, които са имали значително влияние върху 
контролните дейности на държавите членки, да бъдат пряко включени в регламента. 

Доколкото в рамките на разпоредбите на европейските регламенти поне са признати 
правомощия на държавите членки за конкретизиране, липсват съответни изрични 
правомощия в полза на националния законодател. В действителност предвидените 
многобройни правомощия за приемане на делегирани актове доказват, че 
предложението за регламент надхвърля значително възлагането на правомощия 
съгласно член 114 от ДФЕС. Член 114 от ДФЕС предвижда за европейския законодател 
правното основание за създаване и функциониране на вътрешния пазар на хранителни 
продукти. При това съгласно член 114, параграф 3 ДФЕС се възприема високо равнище 
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на защита. Настоящото предложение за регламент създава обаче правно основание за 
широкомащабни и определени изключително от европейския законодател 
задължителни правила за административната процедура – също така за области, които 
надхвърлят рамките на официалния контрол. Това не е пропорционално. 

Освен това въпросът за начина, по който държавите членки се справят с нарушения на 
законодателството, надхвърля значително концепцията за гарантиране на надеждността 
на официалния контрол в ЕС или на спазването на необходимите стандарти на ЕС в 
областта на вътрешния пазар. 
При финансирането на официалния контрол трябва да бъде гарантирано, че по-
специално разпоредбите за определяне на таксите са ясни и недвусмислени. Само по 
този начин е възможно еднаквото прилагане в държавите членки. При определянето на 
таксите бюрократичната тежест за таксуването следва да бъде сведена до минимум. 

Контролът в смисъл на услугите от общ интерес е в общ обществен интерес и е 
следователно публична функция, която в този смисъл трябва да се финансира. Само за 
допълнителен контрол следва да се заплащат такси. В резултат на това се създават 
стимули за избягване на допълнителни проверки, а оттам и за намаляване на разходите. 
Определянето на разходите не трябва да води до нарушаване на конкуренцията. 

Следва да се приветства, че се прилага принципът на прозрачност при използването на 
средствата, събрани от такси. Това обаче не бива да води до значително увеличаване на 
бюрокрацията. Трябва също да се отбележи, че правото на парламентите в държавите 
членки по отношение на бюджета няма да бъде ограничавано. 

В крайна сметка предложението на Комисията не предвижда по-ясни структури. Целта 
следва да бъде постигането на по-голяма ефикасност и опростяването на системата за 
официален контрол. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Официалният контрол следва да 
се извършва от служители, които не 
са в конфликт на интереси и които 
по-специално не са ангажирани, пряко 
или чрез съпруг, в икономическа 
дейност, подлежаща на постановения 
официален контрол;

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) От държавите членки следва да се 
изисква да гарантират, че винаги са 
налични адекватни финансови ресурси, 
така че компетентните органи, 
извършващи официален контрол и 
други официални дейности, да бъдат 
осигурени с необходимите служители и 
оборудване. Въпреки че операторите на 
първо място са отговорни, за да се 
гарантира, че техните дейности се 
извършват в съответствие с правилата 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, системата за 
собствен контрол, която те са внедрили 
за тази цел, трябва да бъде допълнена с 
поддържана от всяка държава членка 
специална система за официален 
контрол, за да се гарантира ефективния 
надзор на пазара по цялата 
агрохранителна верига. Такава система 
по своята същност е сложна и 
ресурсоемка, ката че следва да бъде 
предвиден стабилен приток от ресурси, 
предназначени за официален контрол, 
на равнище, което съответства на 
нуждите, свързани с осигуряване на 
изпълнението на законодателството във 
всеки един момент. За да се намали 

(54) От държавите членки следва да се 
изисква да гарантират, че винаги са 
налични адекватни финансови ресурси, 
така че компетентните органи, 
извършващи официален контрол и 
други официални дейности, да бъдат 
осигурени с необходимите служители и 
оборудване. Въпреки че операторите на 
първо място са отговорни, за да се 
гарантира, че техните дейности се 
извършват в съответствие с правилата 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, системата за 
собствен контрол, която те са внедрили 
за тази цел, трябва да бъде допълнена с 
поддържана от всяка държава членка 
специална система за официален 
контрол, за да се гарантира ефективния 
надзор на пазара по цялата 
агрохранителна верига. Такава система 
по своята същност е сложна и 
ресурсоемка, ката че следва да бъде 
предвиден стабилен приток от ресурси, 
предназначени за официален контрол, 
на равнище, което съответства на 
нуждите, свързани с осигуряване на 
изпълнението на законодателството във 
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зависимостта на системата за 
официален контрол от публичните 
финанси, компетентните органи 
следва да събират такси, за да 
покриват разходите, които 
възникват за тях при извършване на 
мероприятия по официален контрол 
на някои оператори и във връзка с 
някои дейности, за които в 
законодателството на Съюза в 
областта на агрохранителната 
верига се изисква регистрация или 
одобрение в съответствие с 
правилата на Съюза в областта на 
хигиената на храните и фуражите 
или с правилата в областта на 
здравето на растенията и 
растителния репродуктивен 
материал. Следва също да се събират 
такси от операторите, за да се 
компенсират разходите за 
официалния контрол, извършван с 
оглед издаване на официален 
сертификат или удостоверение, и 
разходите за официален контрол, 
извършван от компетентните органи 
в граничните контролни пунктове.

всеки един момент. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) За извършването на официален 
контрол и други официални дейности, 
свързани с производството и търговията 
с растителен репродуктивен материал и 
с хуманното отношение към животните, 
компетентните органи следва да имат 
достъп до актуални, надеждни и 
съгласувани технически данни, до 
резултати от научни изследвания, до 
нови техники и експертни знания, 
необходими за правилното прилагане на 

(61) За извършването на официален 
контрол и други официални дейности, 
свързани с производството и търговията 
с растителен репродуктивен материал и 
с хуманното отношение към животните, 
компетентните органи следва да имат 
достъп до актуални, надеждни и 
съгласувани технически данни, до 
резултати от научни изследвания, до 
нови техники и експертни знания, 
необходими за правилното прилагане на 
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законодателството на Съюза в тези 
области. За тази цел Комисията следва 
да има възможност да определя 
референтни центрове на Европейския 
съюз за растителния репродуктивен 
материал и за хуманното отношение към 
животните и да разчита на тяхната 
експертна помощ.

законодателството на Съюза в тези 
области. За тази цел Комисията следва 
да има възможност да определя 
референтни центрове на Европейския 
съюз за растителния репродуктивен 
материал и за хуманното отношение към 
животните и да разчита на тяхната 
експертна помощ. Структурата на 
референтните центрове за хуманно 
отношение към животните следва да 
се основава на опита, придобит от 
пилотния проект на Европейската 
координирана мрежа за хуманно 
отношение към животните 
(EUWelNet).

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) уреждащи въпросите, свързани с 
храните и тяхната безопасност на 
всички етапи на производството, 
преработката и разпространението на 
храните — включително правилата, с 
които се цели да се гарантират 
справедливи търговски практики и да се 
защитят интересите на потребителите и 
правото им на информация, — както и 
уреждащи производството и 
използването на материали и предмети, 
предназначени да влизат в контакт с 
храни;

a) уреждащи въпросите, свързани с 
храните и тяхната безопасност на 
всички етапи на производството, 
преработката и разпространението на 
храните — включително правилата, с 
които се цели да се гарантират 
търговско качество и справедливи 
търговски практики и да се защитят 
интересите на потребителите и правото 
им на информация, — както и 
уреждащи производството и 
използването на материали и предмети, 
предназначени да влизат в контакт с 
храни;

Обосновка

Следва да се посочи изрично, че контролът на търговското качество на храните 
попада в приложното поле на регламента, с цел да може да се преследват измамите с 
храни.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяващи изискванията по 
отношение на здравеопазването на 
животните;

г) установяващи изискванията по 
отношение на здравеопазването на 
животните; по-специално правилата, 
които са пряко свързани с 
изпълнението от страна на 
операторите на изискванията по 
отношение на здравеопазването на 
животните;

Обосновка

Целта е предложението да е приложимо единствено за операторите в областта на 
здравеопазването на животните и да се избегне прилагането му спрямо 
компетентните органи при разработването на програмите за епидемиологичен 
надзор и програмите за ликвидиране на болести.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) установяващи изискванията по 
отношение на наблюдението на 
определени вещества и на 
остатъчните количества от тях в 
живи животни и животински 
продукти.

Обосновка

От обяснителния меморандум и съображенията на предложението става ясно, че 
наблюдението на определени вещества и на остатъчните количества от тях в живи 
животни и животински продукти, уредено по-рано в други регламенти, се включва в 
предложението на Комисията. Това, обаче, не е конкретно посочено в член 1. Следва 
да се въведе такова уточнение, за да се избегне всякакво съмнение относно обхвата на 
регламента.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правилата, установени в 
Директива 2001/82/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 година относно кодекса на 
Общността за ветеринарните 
лекарствени продукти.

Обосновка

Става ясно, че регламентът не се отнася до производството на лекарствени 
продукти за животни.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) централните органи на държава 
членка, които отговарят за 
организацията на официалния контрол и 
другите официални дейности в 
съответствие с настоящия регламент и 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

a) централните органи на държава 
членка, които отговарят за 
организацията или изпълнението на 
официалния контрол и другите 
официални дейности в съответствие с 
настоящия регламент и правилата, 
посочени в член 1, параграф 2;

Обосновка

Първоначалната формулировка на това определение оставя отговорните органи 
изключени от изпълнението на официалния контрол.

Изменение 9

Предложение за регламент
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Член 2 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки друг орган, натоварен с тази 
отговорност;

б) всеки друг местен или регионален
орган, натоварен с тази 
компетентност;

Обосновка

Счита се за по-ефективно да се запази понятието в Регламент № 882/2004, за да се 
разграничи от идеята за публичен орган, възприета в член 3.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „животни“ означава животни 
съгласно определението в член 4, 
параграф 1, точка 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните];

6. „животни“ означава животни 
съгласно определението в член 4, 
параграф 1, точка 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните], с 
изключение на домашните любимци;

Обосновка

Тъй като по отношение на контрола върху домашните любимци се прилагат различни 
правила, терминът „домашни любимци“ следва да се разграничава от „животни“.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – точка 22 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, когато това е предвидено 
в правилата, посочени в член 1, 
параграф 2 — всяко друго лице, 
упълномощено да подписва официални 

б) в случаите, когато това е предвидено 
в правилата, посочени в член 1, 
параграф 2 — всяко друго лице, 
упълномощено да издава и подписва 
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сертификати от компетентните органи; официални сертификати от 
компетентните органи;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

25. „официално удостоверение“ 
означава всеки етикет, маркировка или 
друг вид удостоверение, издадено от 
операторите под надзора на 
компетентните органи, 
осъществяван посредством целеви 
официален контрол, или от самите 
компетентни органи, и предоставящо 
уверение за съответствие с едно или 
повече от изискванията, определени в 
правилата по член 1, параграф 2;

25. „официално удостоверение“ 
означава всеки етикет, маркировка или 
друг вид удостоверение, издадено от 
самите компетентни органи, и 
предоставящо уверение за съответствие 
с едно или повече от изискванията, 
определени в правилата по член 1, 
параграф 2;

Обосновка

Трябва да се отхвърли официално удостоверение от операторите. Официалните 
процедури на сертифициране или удостоверяване следва да останат въпрос, с който 
се занимава единствено официалният орган.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) животни или стоки; a) животни, растения, растителни 
продукти, други предмети или стоки;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейностите под контрола на 
операторите, които попадат в обхвата на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, и оборудването, 
транспортните средства, веществата и 
материалите, които се използват за 
извършването на тези дейности;

б) дейностите под контрола на 
операторите, които попадат в обхвата на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, и оборудването, 
транспортните средства, веществата, 
материалите и продуктите за 
растителна защита, които се 
използват за извършването на тези 
дейности;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) местата, където операторите 
извършват своите дейности;

в) местата, където операторите 
извършват своите дейности, и когато е 
необходимо — съседните райони;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – точка 28 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) документацията, която обхваща 
проверките по букви а), б) и в);

Обосновка

Необходимо е да се потвърди, че документацията съответства на съществуващите 
правила.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – точка 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

29. „граничен контролен пункт“ 
означава място и прилежащите към 
него съоръжения, определено от 
държава членка за извършване на 
официалния контрол, предвиден в 
член 45, параграф 1;

29. „граничен контролен пункт“ 
означава инспекционен център и 
прилежащите към него съоръжения, 
определено от държава членка за 
извършване на официалния контрол, 
предвиден в член 45, параграф 1;

Обосновка

„Център“ насочва вниманието преди всичко към функцията, не толкова към 
локализацията. Думата „център“ е в съответствие с определенията, използвани в 
германските разпоредби относно вътрешния пазар и предотвратяването на болести 
по животните, както и в австрийските разпоредби относно вноса, приети от 
ветеринарния орган.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30. „одит“ означава систематична и 
независима проверка с цел да се 
установи дали дейностите и 
свързаните с тях резултати 
съответстват на планираните мерки 
и дали тези мерки се прилагат 
ефективно и са подходящи за 
постигане на целите;

30. „одит“ означава систематичен, 
независим и документиран процес на 
получаване на одитни доказателства 
и тяхната обективна оценка за 
определяне на степента, в която са 
изпълнени критериите за одит;

Обосновка

Вероятно става дума за грешка в превода, която може да доведе до проблеми при 
тълкуването. Поради това се предлага да се използва формулировката от DIN EN ISO 
19011.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – точка 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

40. „процедури за проверка на 
контрола“ означава създадената 
организация и извършваните действия 
от компетентните органи с цел да се 
гарантират последователността и
ефективността на официалния контрол и 
другите официални дейности;

40. „процедури за проверка на 
контрола“ означава създадената 
организация и извършваните действия 
от компетентните органи с цел да се 
гарантира ефективността на официалния 
контрол и другите официални дейности;

Обосновка

В съответствие с предложението на Комисията, от компетентните органи се 
очаква да въведат не само процедура за гарантиране на това, че официалният 
контрол е ефективен, но също и за мониторинг на „последователността.“ Като 
оставим настрана неяснотата на това, което се разбира под това понятие, може да 
се очаква, че тази процедура е свързана с допълнителна тежест, чиято полза не е 
видна.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – точка 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

46) „проверка на документи“ означава 
проверка на официални сертификати, 
официални удостоверения и друг(и) 
документ(и), включително документи с 
търговски характер, които се изисква да 
придружават пратката съгласно 
правилата, посочени в член 1, параграф 
2, член 54, параграф 1, или съгласно 
разпоредбите на актове за изпълнение, 
приети в съответствие с член 75, 
параграф 3, член 125, параграф 4, член 
127, параграф 1 и член 128, параграф 1;

46) „проверка на документи“ означава 
проверка на официални сертификати и 
друг(и) документ(и), включително 
документи с търговски характер, които 
се изисква да придружават пратката 
съгласно правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, член 54, параграф 1, или 
съгласно разпоредбите на актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
член 75, параграф 3, член 125, параграф 
4, член 127, параграф 1 и член 128, 
параграф 1;

Обосновка

Проверката на удостоверението не е част от проверката на документите, освен ако 
не се извършва проверка за идентичност.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – точка 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

47) „проверка за идентичност“ означава 
визуална инспекция с цел да се 
удостовери, че съдържанието и 
етикетирането на дадена пратка, 
включително маркировките върху 
животните, пломбите и транспортните 
средства, съответстват на посочената 
информация в придружаващите 
пратката официални сертификати, 
официални удостоверения и други 
документи;

47) „проверка за идентичност“ означава 
визуална инспекция с цел да се 
удостовери, че съдържанието и 
етикетирането на дадена пратка, 
включително маркировките върху 
животните, удостоверенията, 
пломбите и транспортните средства, 
съответстват на посочената информация 
в придружаващите пратката официални 
сертификати, официални удостоверения 
и други документи;

Обосновка

Проверката на удостоверението не е част от проверката на документите, освен ако 
не се извършва проверка за идентичност.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – точка 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

56. „план за контрол“ означава 
описание, изготвено от 
компетентните органи, което 
съдържа информация за 
структурата, организацията и 
начина на работа на системата за 
официален контрол и подробен план 
на официалния контрол, който следва 
да бъде извършен във всяка от 
областите, посочени в член 1, 
параграф 2, за определен период от 
време;

заличава се

Обосновка

Определението на „план за контрол“ изглежда твърде широкообхватно, ако се счита, 
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че обхваща „подробен план на официалния контрол“. Едва ли би било възможно за 
компетентните органи да осъществят задачата за описване на контрола в 
подробности като част от плана за контрол.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – точка 57 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57a)„търговско качество“ означава 
сборът от свойствата и 
характеристиките на даден 
хранителен продукт, които са 
последица от предишни изисквания в 
задължителните разпоредби,
свързани със суровините или 
съставките, използвани за тяхното 
изработване, с използваните процеси, 
както и със състава и представянето 
на крайния продукт.

Обосновка

В съответствие със забележките относно член 1, параграф 2, буква а).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) създава единен регистър на 
проверките чрез въвеждане на единна 
компютъризирана система за 
управление, за да се гарантира 
координация между участващите в 
контрола органи и управлението на 
контрола;
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистърът, посочен в буква ба), 
включва проверки за кръстосано 
спазване в съответствие с 
Регламент [xxx.2013] (хоризонтален 
регламент за ОСП); 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
предоставят на компетентните органи, 
посочени в параграф 1, отговорността за 
извършването на контрол за проверка на 
съответствието с правилата или за 
тяхното прилагане, включително по 
отношение на правила, регулиращи 
специфични рискове, които могат да 
възникнат в резултат от наличието 
на чуждоземни видове в Съюза, 
различни от правилата, посочени в 
член 1, параграф 2.

5. Държавите членки могат да 
предоставят на компетентните органи, 
посочени в параграф 1, отговорността за 
извършването на контрол за проверка на 
съответствието с правилата или за 
тяхното прилагане.

Обосновка

Съгласуваност с предложения обхват.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение заличава се
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Комисията може да определи начина, 
по който да се предоставя публичен 
достъп до информацията, посочена в 
параграф 4. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 141, параграф 2.

Обосновка

Това правило е излишно. На държавите членки може да се предостави възможността 
да определят сами начина, по който да се предоставя публичен достъп до 
информацията.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са създали необходимата 
организация, за да гарантират, че 
служителите, които извършват 
официален контрол и други официални 
дейности, не участват в никакъв 
конфликт на интереси;

в) са създали необходимата 
организация, за да гарантират, че 
служителите, които извършват 
официален контрол и други официални 
дейности, не участват в никакъв 
конфликт на интереси, по-специално че 
нито самите те, нито техните 
съпрузи са ангажирани в 
икономическа дейност, която 
подлежи на постановения официален 
контрол;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира тази 
последователност при тълкуването и 
изпълнението на официалния 
контрол в държавите членки, 
посоченото в буква в) обучение 
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включва участие в посещения в други 
държави членки, за да се наблюдава 
начинът, по който се осъществява 
официалният контрол;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се гарантира, че 
служителите на компетентните 
органи, посочени в параграф 1, буква д) 
и параграф 2, притежават 
необходимата квалификация, умения 
и знания, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за специфичните 
изисквания за квалификацията и 
обучението на тези служители, като 
се имат предвид необходимите 
научни и технически познания за 
извършването на официален контрол 
и други официални дейности във всяка 
от областите, посочени в член 1, 
параграф 2.

заличава се

Обосновка

Не изглежда необходимо да се оправомощава Комисията да приема делегирани актове 
относно изискванията за квалификация и обучение.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
правила за извършването на одитите, 
предвидени в параграф 1. Тези актове 

заличава се
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за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

Обосновка

Не е необходимо Комисията да установява правила за извършването на одитите чрез 
актове за изпълнение. На първо място, приетите от Комисията насоки относно 
одита (2006/677) са достатъчни. На второ място, държавите членки разполагат от 
години насам със системи за одити и за тяхната независима проверка. Поради това 
вече не са необходими актове за изпълнение.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за поверителност на 
служителите на компетентните органи

Задължения за поверителност на 
служителите, които са на служба към 
компетентните органи

Обосновка

Компетентните органи могат да разполагат със свои постоянни служители или 
служители, назначени на договор, поради което „на служба” отразява по-добре 
различните административни положения спрямо служителите на компетентните 
органи.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) защитата на личните данни на 
физически лица;

Обосновка

Следва да има механизъм за защита на високо поверителна информация от страна на 
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операторите.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) защитата на ноу-хау на 
физически или юридически лица;

(Следва да има механизъм за защита на високо поверителна информация от страна 
на операторите.)

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват 
компетентните органи да публикуват 
или по друг начин да предоставят 
публичен достъп до информация 
относно резултатите от официалния 
контрол по отношение на отделни 
оператори, при условие че са изпълнени 
следните условия:

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват 
компетентните органи да публикуват 
или по друг начин да предоставят 
публичен достъп до информация 
относно резултатите от официалния 
контрол по отношение на отделни 
оператори, установени на тяхната 
територия, при условие че са 
изпълнени следните условия:

Обосновка

Разпоредбите в тази област не са хармонизирани и това упълномощаване следва да се 
ограничи териториално.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи редовно
извършват официален контрол на 
всички оператори въз основа на риска 
и с необходимата честота, като се 
вземат предвид:

1. Компетентните органи извършват 
официален контрол на операторите на 
подходящи интервали според 
рисковете, които могат да 
съществуват във връзка със 
съответната област, с необходимата 
честота, и като се вземат предвид:

Обосновка

Ако се направи анализ на риска преди контрола, няма причина „всички“ оператори да 
бъдат контролирани, нито бюджет, който да издържи на това.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) животните и стоките; (i) животните, вредителите, 
растенията, растителните 
продукти, други предмети и стоки;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) местоположението на дейностите 
или операциите на операторите;

(iii) местоположението на дейностите 
или операциите на операторите, 
включително мястото на произход;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) операторът е поискал 
извършването на официален контрол.

заличава се

Обосновка

Това противоречи на досегашната позиция на Комисията, че проверките трябва да се 
извършват без предизвестие. В резултат от тази опция по-богатите предприятия 
могат да пожелаят извършването на контрол, за който се налагат такси, като по 
този начин постигнат предимства спрямо други предприятия, в частност по 
отношение на прозрачността на резултатите от официалния контрол.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Официалният контрол се извършва в 
рамките на възможното по начин, който 
води до минимална тежест за 
операторите.

5. Официалният контрол се извършва в 
рамките на възможното по начин, който 
води до минимална тежест за 
операторите. Когато към операторите 
се прилагат различни видове 
официален контрол, държавите 
членки гарантират координиран 
подход с цел комбиниране на 
съществуващите мерки за контрол.
Операторите следва да разполагат с 
независим процес на обжалване, за да 
могат основателно да претендират, 
подкрепено с доказателства, че са 
претърпели прекомерна и ненужна 
тежест.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 9 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) на животни и стоки на всички етапи 
на производството, преработката и 
разпространението;

a) на животни, растения, растителни 
продукти, употребата на продукти за 
растителна защита и стоки на всички 
етапи на производството, преработката, 
пускането на пазара и 
разпространението;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се осигури еднаквото 
прилагане на правилата, предвидени в 
параграф 1 на настоящия член, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
определя и при необходимост 
актуализира формата, в който се 
публикува информацията, посочена в 
същия параграф. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

заличава се

Обосновка

Не е необходим единен формат за ЕС за информирането на обществеността. Важен 
е обхватът на публикуваната информация, а не формата.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Информацията, предоставена на 
Комисията от компетентните 
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органи, както е предвидено в 
параграф 1 от настоящия член, се 
публикува или се прави обществено 
достояние по друг начин.

Обосновка

Събирането на докладите от всички държави членки на едно място подпомага 
прозрачността.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи имат право да 
публикуват или по друг начин да 
предоставят на обществеността 
информация относно класирането на 
отделните оператори въз основа на 
резултатите от официалния контрол, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:

3. Компетентните органи имат право да 
публикуват или по друг начин да 
предоставят на обществеността
информация относно класирането на 
отделните оператори, установени на 
тяхната територия, въз основа на 
резултатите от официалния контрол, 
при условие че са изпълнени следните 
условия:

Обосновка

Това правомощие следва да се ограничава до националните оператори.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези процедури обхващат тематичните 
области на процедурите за контрол, 
установени в приложение ІІ, глава ІІ, и 
съдържат подробни указания за 
служителите, които извършват 
официален контрол.

Тези процедури обхващат тематичните 
области на процедурите за контрол, 
установени в приложение ІІ, глава ІІ, и 
съдържат указания за служителите, 
които извършват официален контрол.
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Обосновка

Контролиращият персонал следва да разполага с необходимата свобода на действие 
за експертна оценка.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи имат въведени 
процедури за проверка на 
последователността и ефективността 
на извършвания от тях официален 
контрол и други официални дейности.

2. Компетентните органи имат въведени 
процедури за проверка на 
ефективността на извършвания от тях 
официален контрол и други официални 
дейности.

Обосновка

Съществуват редица възможни начини за постигане на „последователност“ при 
официалния контрол (което означава, че еднакви ситуации се контролират по еднакъв 
начин). При все това, може да се приеме, че се прилагат по-широкообхватни 
процедури на проверка, което ще означава използване на допълнителни ресурси, без 
ползите да са очевидни.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предприемат коригиращи действия 
във всички случаи, в които чрез 
предвидените в параграф 2 процедури 
бъдат установени пропуски в 
последователността и ефективността 
на официалния контрол и другите 
официални дейности;

a) предприемат коригиращи действия 
във всички случаи, в които чрез 
предвидените в параграф 2 процедури 
бъдат установени пропуски в 
ефективността на официалния контрол и 
другите официални дейности;

Обосновка

Не е ясно какво се има предвид тук с понятието „последователност“. Може да се 
очаква обаче, че това е свързано с допълнителна тежест, чиято полза не е видна.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извършването на официалния 
контрол компетентните органи 
използват методи и техники за контрол, 
които в зависимост от случая включват 
скрининг, целеви скрининг, проверка, 
инспекции, одити, вземане на проби, 
анализи, диагностика и изследвания.

1. Компетентните органи могат да 
извършват официален контрол като 
използват подходящи методи и техники 
за контрол, които в зависимост от 
случая включват например, но не 
изключително, скрининг, целеви 
скрининг, проверка, инспекции, одити, 
вземане на проби, анализи, диагностика 
и изследвания.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) съоръженията на първичните 
производители и другите предприятия, 
включително заобикалящата ги среда, 
помещенията, офисите, оборудването, 
съоръженията и машините, 
транспортните средства, животните и 
стоките;

(i) съоръженията на първичните 
производители и другите предприятия, 
включително заобикалящата ги среда, 
помещенията и другите зони, офисите, 
оборудването, съоръженията и 
машините, транспортните средства, 
животните, растенията, 
растителните продукти, други 
предмети, продуктите за растителна 
защита и стоките;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) животни и стоки; в) животни, растения, растителни 
продукти, други предмети, продукти 
за растителна защита и стоки;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) документи и всякаква друга 
съществена информация.

г) документи и всякаква друга 
съществена информация във връзка с 
официалния контрол, който ще се 
извърши.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При извършването на официален 
контрол и други официални дейности 
операторите съдействат на служителите 
на компетентните органи за 
изпълнението на задачите им.

2. При извършването на официален 
контрол и други официални дейности 
операторите съдействат на служителите 
на компетентните органи за 
изпълнението на задачите им по 
контрол.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 16 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 

(a) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
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еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се вземат предвид 
специфичните опасности и рискове, 
свързани с неразрешените вещества и с 
неразрешената употреба на разрешени 
вещества;

еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се вземат предвид 
специфичните рискове, свързани с 
неразрешените вещества и с 
неразрешената употреба на разрешени 
вещества;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 17 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се взема предвид 
необходимостта да бъдат предприети 
мерки по отношение на специфичните 
опасности и рискове за здравето на 
животните посредством официален 
контрол, извършван с цел да се установи 
съответствието с мерките за превенция 
и контрол на заболяванията, установени 
в съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква г);

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се взема предвид 
необходимостта да бъдат предприети 
мерки по отношение на специфичните 
рискове за здравето на животните 
посредством официален контрол, 
извършван с цел да се установи 
съответствието с мерките за превенция 
и контрол на заболяванията, установени 
в съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква г);

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) официален контрол на годността на 
животните да бъдат транспортирани и 
на транспортните средства;

(i) официален контрол на годността на 
животните да бъдат транспортирани и 
на транспортните средства, за да се 
провери съответствието с глава II и 
когато е приложимо — с глава VI от 
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приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 1/2005;

Обосновка

За отразяване на съответната разпоредба в Регламент (ЕО) № 1/2005, която е 
отменена с предложения регламент.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато по мнение на компетентния 
орган, след официалния контрол 
съгласно буква в), подточка i), 
животните са негодни за 
транспортиране, те трябва да бъдат 
разтоварени, напоени, нахранени и 
отпочинали, докато бъдат в 
състояние да продължат пътуването 
си.

Обосновка

Докато предложеният регламент изисква животните да бъдат проверявани на 
изходните точки, за да се установи дали са в състояние да продължат пътуването 
си, той не уточнява какви действия следва да бъдат предприети по отношение на 
тези животни.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 19 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
при въвеждането и движението в Съюза 
на определени растения, растителни 
продукти и други продукти, за които се 

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
при въвеждането и движението в Съюза 
на определени растения, растителни 
продукти и други продукти, за които се 
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прилагат правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква ж), и еднаква 
минимална честота на мероприятията по 
официален контрол, като освен 
критериите, посочени в член 8, параграф 
1, се вземат предвид специфичните 
опасности и рискове за здравето на 
растенията във връзка с определени 
растения, растителни продукти и други 
продукти с определено място или 
държава на произход;

прилагат правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква ж), и еднаква 
минимална честота на мероприятията по 
официален контрол, като освен 
критериите, посочени в член 8, параграф 
1, се вземат предвид специфичните 
рискове за здравето на растенията във 
връзка с определени растения, 
растителни продукти и други продукти 
с определено място или държава на 
произход;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) еднакви специфични изисквания за 
инспекциите на оборудването за 
прилагане на пестициди и еднаква 
минимална честота на мероприятията по 
контрол;

в) еднакви специфични изисквания за 
инспекциите на оборудването за 
прилагане на пестициди, които се 
използват в големи мащаби и има 
вероятност да засегнат здравето на 
човека, и еднаква минимална честота на 
мероприятията по контрол;

Обосновка

Проверката на цялото оборудване за прилагане на пестициди би създало огромна 
административна тежест. Оборудването, използвано в малък мащаб и показало, че 
няма нежелани ефекти върху човешкото здраве, следва съответно да бъде освободено 
от такива проверки.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 

заличава се
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предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се вземат предвид 
съществуващите специфични 
опасности и рискове по отношение на 
всяка категория храни и фуражи и 
различните процеси, през които те 
преминават;

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се вземат предвид 
съществуващите специфични рискове 
по отношение на всяка категория храни 
и фуражи и различните процеси, през 
които те преминават;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея не се прилага по 
отношение на мерките, които да бъдат 
предприети в съответствие с член 135 
или с правилата, предвидени в член 23, 
параграф 2, буква д), след извършването 
на официален контрол за установяване 
на съответствието с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, буква й).

Първа алинея не се прилага по 
отношение на мерките, които да бъдат 
предприети в съответствие с член 135 
или с правилата, предвидени в член 23, 
параграф 2, буква д) и член 23, 
параграф 3, буква д), след 
извършването на официален контрол за 
установяване на съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, букви й) и к).
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Обосновка

Във втори параграф на този член се разрешава в биологичното земеделие да се 
делегират специфични задачи за официален контрол от страна на компетентните 
органи по отношение на мерките в случай на констатирано несъответствие. В този 
смисъл е неразбираемо защо това не е разрешено и за ЗНП, ЗГУ, ХТСХ, които 
използват същия референтен стандарт за делегирането (EN ISO 17065). 
Следователно се изисква тяхното включване.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139, за 
да определи специфичните задачи, 
свързани с официалния контрол, 
които не могат да бъдат делегирани, 
с цел да се запазят независимостта 
или основните функции на 
компетентните органи.

заличава се

Обосновка

Членове 15-24 оправомощават Комисията да приема делегирани актове съобразно 
член 139. Недопустимо е правилата за извършване на контрол да се предвиждат 
единствено чрез делегирани актове. Такова определяне оказва голямо въздействие 
върху бюджетите на държавите членки, което е непредвидимо и непредсказуемо.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато компетентните органи 
делегират на един или повече органи с 
делегирани правомощия специфични 
задачи, свързани с официалния контрол, 
за установяване на съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 

4. Когато компетентните органи 
делегират на един или повече органи с 
делегирани правомощия специфични 
задачи, свързани с официалния контрол, 
за установяване на съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
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параграф 2, буква й), те дават кодов 
номер на всеки орган с делегирани 
правомощия и определят органите, 
отговорни за тяхното одобряване и 
надзор.

параграф 2, букви й) и к), те дават кодов 
номер на всеки орган с делегирани 
правомощия и определят органите, 
отговорни за тяхното одобряване и 
надзор.

Обосновка

Неразбираемо е защо се прилага само спрямо биологичното земеделие, а не и спрямо 
други продукти с отличително качество. Иска се включването на тази буква.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) работи безпристрастно и не участва 
в никакъв конфликт на интереси при 
изпълнението на делегираните му 
специфични задачи, свързани с 
официалния контрол;

(iii) работи безпристрастно, независимо 
от контролирания оператор, и не 
участва в никакъв конфликт на интереси 
при изпълнението на делегираните му 
специфични задачи, свързани с 
официалния контрол;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От служителите на делегирания 
орган се изисква да не разкриват 
информация, която са получили при 
изпълнението на задълженията си в 
рамките на официалния контрол и 
другите официални дейности и която 
поради естеството си представлява 
професионална тайна.

Обосновка

Важно е да се включи изискване за поверителност за делегираните органи — мярка, 
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която вече се изисква спрямо служителите на компетентните органи, участващи в 
официалния контрол.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато не са налице правилата на 
Съюза, посочени в параграф 1, 
официалните лаборатории използват 
най-съвременни методи в зависимост от 
специфичните си нужди за 
извършването на анализи, изследвания и 
диагностика, като вземат предвид:

2. Когато не са налице правилата на 
Съюза, посочени в параграф 1, 
официалните лаборатории използват за 
предпочитане най-съвременни методи 
в зависимост от специфичните си нужди 
за извършването на анализи, 
изследвания и диагностика, като вземат 
предвид:

Обосновка

Препоръчително е прилагането да има преференциален характер, а не задължителен.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато при спешна необходимост от 
извършването на лабораторни анализи, 
изследвания или диагностика не 
съществува нито един от методите, 
посочени в параграфи 1 и 2, съответната 
национална референтна лаборатория 
или — ако няма такава — всяка друга 
лаборатория, определена в съответствие 
с член 36, параграф 1, може да използва 
методи, различни от посочените в 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
докато бъде валидиран подходящ метод 
в съответствие с международно приети 
научни протоколи.

4. Когато при спешна необходимост от 
извършването на лабораторни анализи, 
изследвания или диагностика в 
изключителни случаи поради 
възникване на извънредна ситуация, 
не съществува нито един от методите, 
посочени в параграфи 1 и 2, съответната 
национална референтна лаборатория 
или — ако няма такава — всяка друга 
лаборатория, определена в съответствие 
с член 36, параграф 1, може да използва 
методи, различни от посочените в 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
докато бъде валидиран подходящ метод 
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в съответствие с международно приети 
научни протоколи.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя правила относно:

Ако не е уредено по друг начин, 
Комисията може да определя чрез 
актове за изпълнение правила относно:

Обосновка

По отношение на фуражите се прилага Регламент (ЕО) № 152/2009 за определяне на 
методите за вземане на проби и анализ. В този регламент се предвиждат както 
вземане на проби, така и методи за контрол. Преразглеждането на този регламент 
предстои да бъде публикувано съвсем скоро. Следователно Комисията може да 
предприема действия само когато това вече не е уредено по друг начин.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) вземането на достатъчен брой други
проби за допълнително експертно 
становище; или

(i) вземането на достатъчен брой проби, 
разделени в три образеца, за да се 
извърши първоначален анализ, и 
съответно за допълнително експертно 
становище по искане на оператора и за 
друг решаващ анализ при 
несъответствие между предишните 
два;

Обосновка

В случай на несъответствие ще се направи решаващ анализ и за това е важно да се 
започне с 3 образеца от една и съща мостра.
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи предприемат 
всички необходими мерки, за да се 
гарантира, че операторите, от които се 
поръчват проби в съответствие с 
параграф 1:

2. След като пробите са при тях,
компетентните органи предприемат 
всички необходими мерки, за да се 
гарантира, че операторите, от които се 
поръчват въпросните проби в 
съответствие с параграф 1:

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) притежава необходимия опит, 
оборудване и инфраструктура за 
извършването на анализи, 
изследвания или диагностика на 
пробите;

заличава се

Обосновка

Изпълнението на условието се проверява от органа по акредитация в рамките на 
процедурата по акредитация съгласно EN ISO/IEC 17025.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) притежава достатъчен брой 
служители с подходяща 
квалификация и опит, които са 
преминали подходящо обучение;

заличава се
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Обосновка

Изпълнението на условието се проверява от органа по акредитация в рамките на 
процедурата по акредитация съгласно EN ISO/IEC 17025.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) работи безпристрастно и не 
участва в никакъв конфликт на 
интереси, свързан с изпълнението на 
нейните задачи в качеството Й на 
официална лаборатория;

заличава се

Обосновка

Изпълнението на условието се проверява от органа по акредитация в рамките на 
процедурата по акредитация съгласно EN ISO/IEC 17025.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) извършва дейност, оценява се и е 
акредитирана в съответствие със 
стандарт EN ISO/IEC 17025 „Общи 
изисквания относно компетентността на 
лабораториите за изпитване и 
калибриране“ от национален орган по 
акредитация, работещ в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008.

д) извършва дейност и е акредитирана в 
съответствие със стандарт 
EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания 
относно компетентността на 
лабораториите за изпитване и 
калибриране“ от национален орган по 
акредитация, работещ в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008.

Обосновка

Формулировката „оценява се и е акредитирана“ е неразбираема. В рамките на 
процедурата по акредитация националният орган по акредитация извършва обширни 
одити (становища). Така лабораторията за изпитване е „оценена“ преди да бъде 
акредитирана.
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Изменение 75

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхватът на оценяването и
акредитацията на официалната 
лаборатория, посочени в параграф 4, 
буква д):

Обхватът на акредитацията на 
официалната лаборатория, посочена в 
параграф 4, буква д):

Обосновка

Формулировката „оценяването и акредитацията “ е неразбираема. В рамките на 
процедурата по акредитация националният орган по акредитация извършва обширни 
одити (становища). Така лабораторията за изпитване е „оценена“ преди да бъде 
акредитирана.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато компетентният орган 
определи дадена частна лаборатория 
за извършването на лабораторни 
анализи, изследвания и диагностика 
на проби, взети по време на 
официален контрол, това определяне 
не се счита за делегиране на задачи и 
следователно не налага спазването на 
разпоредите на глава III от 
настоящия дял.

Обосновка

Извършването на анализ, изследвания и диагностика от страна на частни 
лаборатории не се счита за делегиране на задачи, тъй като се извършва само част от 
действията по официален контрол, в този случай спрямо само една от експертните 
проби, поради което не може да се счита само по себе си за делегиране на официален 
контрол.
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Изменение 77

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Официалните лаборатории 
предоставят публичен достъп до 
списък на използваните от тях 
методи за извършването на анализи, 
изследвания или диагностика в 
рамките на официалния контрол и 
другите официални дейности.

заличава се

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогации от условието за
задължително оценяване и
акредитация на някои официални 
лаборатории

Дерогации от условието за
задължителна акредитация на някои 
официални лаборатории

Обосновка

Оценяването се извършва преди акредитацията.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 36, 
параграф 4, буква д) компетентните 
органи могат да определят за 
официални лаборатории — независимо 
от това дали те отговарят на 

1. Чрез дерогация от член 36, 
параграф 4, буква д) компетентните 
органи могат да определят за 
официални лаборатории или 
лаборатории, извършващи дейност 
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изискването, предвидено в посочената 
разпоредба:

под официален надзор, независимо от 
това дали те отговарят на изискването, 
предвидено в посочената разпоредба:

Обосновка

Думата „официални“ може да бъде подвеждаща, тъй като обхватът на този член 
следва също така да включва и частните акредитирани лаборатории.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) които извършват откриване на 
Trichinella под надзора на 
компетентните органи или на 
официална лаборатория, определена в 
съответствие с член 36, параграф 1, 
която е оценена и акредитирана в 
съответствие със стандарт 
EN ISO/IEC 17025 „Общи изисквания 
относно компетентността на 
лабораториите за изпитване и 
калибриране“ за използване на 
методите, посочени в буква а), подточка 
ii) от настоящия параграф;

iii) които извършват откриване на 
Trichinella под надзора на 
компетентните органи или на 
официална лаборатория, определена в 
съответствие с член 36, параграф 1,
която е акредитирана в съответствие със 
стандарт EN ISO/IEC 17025 „Общи 
изисквания относно компетентността на 
лабораториите за изпитване и 
калибриране“ за използване на 
методите, посочени в буква а), подточка 
ii) от настоящия параграф;

Обосновка

Формулировката „оценена и акредитирана“ е неразбираема. Като част от 
процедурата по акредитация националният орган по акредитация извършва 
задълбочени одити (оценки). По този начин лабораторията за изпитване е „оценена“, 
преди да бъде акредитирана.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 40 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия за приемане на дерогации 
от условието за задължително 

Правомощия за приемане на дерогации 
от условието за задължителна
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оценяване и акредитация на всички 
методи за лабораторни анализи, 
изследвания и диагностика, използвани 
от официалните лаборатории

акредитация на всички методи за 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика, използвани от 
официалните лаборатории

Обосновка

Формулировката „оценяване и акредитация “ е неразбираема. Като част от 
процедурата по акредитация националният орган по акредитация извършва 
задълбочени одити (оценки). По този начин лабораторията за изпитване е „оценена“, 
преди да бъде акредитирана.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 41 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Временни дерогации от условието за
задължително оценяване и
акредитация на официалните 
лаборатории

Временни дерогации от условието за
задължителна акредитация на 
официалните лаборатории

Обосновка
Формулировката „оценяване и акредитация “ е неразбираема. Като част от 
процедурата по акредитация националният орган по акредитация извършва 
задълбочени одити (оценки). По този начин лабораторията за изпитване е „оценена“, 
преди да бъде акредитирана.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 46 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стоки, които са изпратени като 
търговски мостри, търговски образци 
или за показване на изложения и които 
не са предназначени за пускане на 
пазара;

a) стоки, които са изпратени като 
търговски мостри, търговски образци 
или за показване на изложения;

Обосновка

Прехвърлянето на други лица на търговски мостри, търговски образци или стоки за 



PE514.762v02-00 44/76 AD\1008897BG.doc

BG

показване на изложения вече представлява пускане на пазара съгласно определението 
по член 3, точка 8 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) животни и стоки, предназначени 
за научни цели;

заличава се

Обосновка

Проверките на животни, предназначени за научни цели, следва да се извършват на 
границите на ЕС предвид възможните рискове за здравето на човека.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) домашни любимци съгласно 
определението в член 4, 
параграф 1, точка 10 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно здравеопазването на 
животните];

заличава се

Обосновка

Разрешаването на Комисията да намали проверките на въвеждани в Съюза животни, 
предназначени за научни цели, би могло да има огромно влияние върху здравето на 
животните и хуманното отношение към тях. Всяко такова предложение следва да 
бъде внимателно анализирано от Парламента и Съвета.
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Изменение 86

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи извършват 
официален контрол на пратките 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, след 
пристигането на пратката на граничния 
контролен пункт. Официалният контрол 
включва проверки на документи, 
проверки за идентичност и физически 
проверки.

1. Компетентните органи извършват 
официален контрол на пратките 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, след 
пристигането на пратката на граничния 
контролен пункт. Официалният контрол
взема предвид както предишното 
съответствие, така и възможните 
рискове, и може да включва проверки 
на документи, проверки за идентичност 
и физически проверки.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверките на животни се извършват от 
официален ветеринарен лекар или под 
негов надзор.

Проверките на животни или на 
продукти от животински произход се 
извършват от официален ветеринарен 
лекар или под негов надзор.

Обосновка

Официалният ветеринарен лекар следва да продължи да бъде отговорен за решенията 
относно живите животни и продуктите от животински произход (месни и млечни 
продукти и др.)

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в – подточка iii а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) домашни любимци, пътуващи със 
своите собственици.

Обосновка

Изменението предвижда, че компетентните органи могат да възложат на 
митническите органи или на други публични органи определени задачи. Сред тези 
задачи следва да се включи контролът върху домашните любимци, пътуващи със 
своите собственици.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Тези решения се вписват в единния 
здравен документ за въвеждане, 
посочен в член 54.

Обосновка

За по-голяма яснота в процедурата.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на граничния 
контролен пункт издават окончателен 
ЕЗДВ веднага след:

4. Компетентните органи на граничния 
контролен пункт вписват в единния 
здравен документ за въвеждане 
решението относно пратката
веднага след като е извършен пълният 
официален контрол, необходим 
съгласно член 47, параграф 1.
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Обосновка

Целта на изменението е да замести целия текст в точка 4 с нова опростена и по-
разбираема формулировка. 

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извършването на всички 
мероприятия по официален контрол в 
съответствие с изискванията на 
член 47, параграф 1;

заличава се

Обосновка

Целта на изменението е да замести целия текст в точка 4 с нова опростена и по-
разбираема формулировка. 

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) получаването на резултатите от 
физическите проверки, ако се 
изискват такива;

заличава се

Обосновка

Целта на изменението е да замести целия текст в точка 4 с нова опростена и по-
разбираема формулировка. 

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – буква в



PE514.762v02-00 48/76 AD\1008897BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) вземането на решение за пратката 
в съответствие с член 53 и 
вписването му в ЕЗДВ.

заличава се

Обосновка

Целта на изменението е да замести целия текст в точка 4 с нова опростена и по-
разбираема формулировка. 

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата, установяващи 
случаите и условията, при които ЕЗДВ 
задължително придружава пратките 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, до 
местоназначението им.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата, установяващи 
случаите и условията, при които ЕЗДВ 
задължително придружава пратките 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, до 
местоназначението им. Копие от ЕЗДВ 
задължително придружава при 
всички случаи пратките животни и 
стоки от категориите, посочени в 
член 45, параграф 1, до 
местоназначението им.

Обосновка

Едно копие от ЕЗДВ трябва винаги да придружава пратките с контролирани 
животни и стоки до местоназначението им.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата членка отлага 
определянето на граничния 
контролен пункт, докато Комисията 
не й съобщи за благоприятния 
резултат от извършения контрол.

заличава се

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Граничните контролни пунктове се 
намират в непосредствена близост до 
мястото на въвеждане в Съюза и на 
място с подходящо оборудване, което 
да бъде определено от митническите 
органи в съответствие с член 38, 
параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 
2913/92.

1. Граничните контролни пунктове се 
намират в непосредствена близост до 
мястото на въвеждане в Съюза и на 
място с подходящо оборудване в 
съответствие с член 38, параграф 1 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пратки животни и стоки, за които
операторите не са декларирали, че 
спадат към категориите животни и 
стоки, посочени в член 45, параграф 1, 
подлежат на официален контрол от 
компетентните органи, когато има 
основание да се смята, че пратката 
съдържа животни или стоки от 
посочените категории.

2. Когато компетентните органи 
подозират, че дадена пратка съдържа 
определени животни и/или стоки, които 
не са били декларирани от 
операторите, те извършват
официален контрол съгласно член 45, 
параграф 1.
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Обосновка

Предлага се по-ясна формулировка.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи официално 
задържат пратките, посочени в 
параграфи 1 и 2, докато не получат 
резултатите от официалния контрол, 
предвиден в посочените параграфи.

Компетентните органи официално 
задържат пратките, посочени в 
параграфи 1 и 2, за да ги подложат на 
засилен контрол, включително 
вземане на необходимите проби и 
извършване на съответния анализ,
докато не получат резултатите от 
официалния контрол, предвиден в 
посочените параграфи.

Обосновка

Тези съмнителни или недекларирани стоки трябва да бъдат подложени на засилен 
контрол с анализ.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е целесъобразно, всяка такава 
пратка се поставя в изолация или под 
карантина, като животните в нея се 
държат при подходящи условия и за тях 
се полагат необходимите грижи до 
вземането на решение за по-нататъшни 
действия.

Когато е целесъобразно, всяка такава 
пратка се поставя в изолация или под 
карантина, като животните в нея се 
държат при подходящи условия и за тях 
се полагат необходимите грижи до 
вземането на решение за по-нататъшни 
действия. По същия начин се вземат 
под внимание специалните нужди, 
свързани с други стоки. 
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Обосновка

Целта е да се поясни процедурата.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като — когато е възможно —
изслушат отговарящия за пратката 

оператор, компетентните органи 
незабавно разпореждат операторът:

3. Компетентните органи изслушват
отговарящия за пратката оператор. 
Компетентните органи могат да не 
проведат изслушване, ако вземането 
на незабавно решение се налага поради 
това, че забавянето би породило 
опасност, или поради съображения 
от обществен интерес. Те незабавно
разпореждат операторът:

Обосновка

По принцип предоставянето на право на изслушване е винаги необходимо и също така 
възможно. Поради това следва да се определи точно при спазването на кои 
изисквания е възможно или наложително ограничаването на този правен принцип.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 65 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприемане на мерки по отношение 
на животни или стоки, които се 
въвеждат в Съюза от трети държави и 
представляват риск

Предприемане на мерки в случай на 
опит за въвеждане в ЕС на пратки от 
трети държави, които не отговарят на 
изискванията и представляват риск

Изменение 102

Предложение за регламент



PE514.762v02-00 52/76 AD\1008897BG.doc

BG

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторът изпълнява всички мерки, 
разпоредени от компетентните органи в 
съответствие с член 64, параграфи 3 и 5 
и член 65, незабавно и не по-късно от 60 
дни от деня, в който компетентните 
органи са уведомили оператора за 
решението си в съответствие с член 64, 
параграф 4.

1. Операторът изпълнява всички мерки, 
разпоредени от компетентните органи в 
съответствие с член 64, параграфи 3 и 5 
и член 65, незабавно и не по-късно – в 
случай на стоки – от 60 дни от деня, в 
който компетентните органи са 
уведомили оператора за решението си в 
съответствие с член 64, параграф 4.

Обосновка

Срокът, който се дава на оператора, за да изпълни решението на компетентните 
органи, е 60 дни. Този срок може да е прекалено дълъг, в случай че се касае за живи 
животни.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посочените в одобрението 
компетентни органи или органът с 
делегирани правомощия:

4. Компетентните органи или
надзорен орган, или признат от 
Комисията орган в областта на 
екологичните продукти.

Обосновка

В трети държави отговорността за контактите с ЕС и за наблюдението на 
съответствието трябва да бъде възложена на компетентния орган, без възможност 
за делегиране.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) уведомяват чрез системата TRACES 
Комисията и другите държави членки, 
както и съответните оператори, и искат 
административна помощ в съответствие 
с процедурите, установени в дял IV;

a) уведомяват чрез системата TRACES, 
включително за мерките, които ще се 
прилагат, Комисията и другите 
държави членки, както и съответните 
оператори, и искат административна 
помощ в съответствие с процедурите, 
установени в дял IV;

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Митническите органи допускат 
единствено тези пратки животни и 
стоки по член 45, по отношение на 
които компетентният орган на 
граничния контролен пункт е 
извършил официалния контрол, 
предвиден в член 47, и е издал решение, 
вписано в ЕЗДВ.

Обосновка

Целта е да са налице всички гаранции, че митническите органи няма да вземат 
решения във връзка с пратки, по отношение на които се извършва официален контрол.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи финансови 
средства за осигуряване на персонала и 
другите ресурси, необходими на 
компетентните органи за извършването 

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи финансови 
средства по начините, които счетат
за подходящи, за осигуряване на 
персонала и другите ресурси, 
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на официалния контрол и другите 
официални дейности.

необходими на компетентните органи за 
извършването на официалния контрол и 
другите официални дейности.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки могат да 
събират такси от дейностите по 
официален контрол съгласно 
условията по член 77.

Обосновка

Необходимо е да се напомни, че в съответствие с принципа на субсидиарност 
държавите членки могат да имат или да нямат достъп до тази система за 
„финансиране на официалния контрол“, тъй като няма хармонизиране на данъчното 
законодателство в ЕС.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен таксите, които се събират в 
съответствие с член 77, държавите 
членки могат да събират такси за 
покриване на разходи по официалния 
контрол, различни от посочените в 
член 77, параграфи 1 и 2.

заличава се

Обосновка

Държавите членки са тези, които следва да определят от списъка на предвидените 
дейности тези, към които може или не може да се прилага такса, в зависимост от 
съществуващото положение във всяка държава членка. 
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Изменение 109

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки провеждат 
консултации със съответните оператори 
относно методите, използвани за 
изчисляване на таксите, предвидени в 
член 77.

4. Държавите членки могат да
провеждат консултации със съответните 
оператори относно методите, 
използвани за изчисляване на таксите, 
предвидени в член 77.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 77 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителни такси Такси

Обосновка

Прилагането на такси следва да бъде доброволно от страна на държавите членки, 
като се има предвид, че няма хармонизиране на данъчното законодателство на 
европейско равнище.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира, че 
компетентните органи разполагат с 
подходящи средства за извършване на 
официалния контрол, компетентните 
органи събират такси за покриване на 
направените от тях разходи във връзка 
със:

1. С цел да се гарантира, че 
компетентните органи разполагат с 
подходящи средства за извършване на 
официалния контрол, компетентните 
органи могат да събират такси за 
покриване на някои или на всички 
направени от тях разходи във връзка 
със:
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Изменение 112

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) официалният контрол, посочен в 
буква а) от настоящия параграф, не 
включва официалните проверки, 
извършвани при първичното 
производство съгласно определението 
в член 3, параграф 17 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002, в т.ч. на 
обработката в земеделски 
стопанства;

Обосновка

Първичното производство, включително обработката в земеделски стопанства, 
трябва да бъде освободено от задължителната система за събиране на такси. Вече е 
създадена специална рамка по Регламента относно финансирането, управлението и 
мониторинга на ОСП. Доходът на земеделските стопани е средно с 50 % по-нисък в 
сравнение с други средни доходи на всички останали сектори на европейската 
икономика. Допълнителни разходи за официален контрол биха били неприемливи и със 
сигурност в противоречие с принципа на подпомагане на доходите, насърчаван като 
част от ОСП.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) държавите членки могат да 
решат, че таксите, предвидени в 
параграф 1, не се прилагат за 
оператори на предприятия за храни, 
които предлагат единствено местни 
услуги.
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Изменение 114

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи събират такси 
в съответствие с член 77 за покриване 
на следните разходи:

1. Компетентните органи могат да
събират такси в съответствие с член 77 
за покриване на следните разходи:

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79 заличава се

Изчисляване на таксите

1. Таксите, които се събират в 
съответствие с член 77:

a) се определят с единна ставка въз 
основа на общите разходи по 
официалния контрол, направени от 
компетентните органи за определен 
период от време, и се прилагат по 
отношение на всички оператори 
независимо от това дали през 
референтния период е извършен 
официален контрол на всеки 
оператор, на когото се начислява 
такса; при определянето на 
равнището на таксите, които се 
изчисляват за всеки сектор, дейност 
и категория оператори 
компетентните органи вземат 
предвид отражението, което видът и 
мащабът на съответната дейност и 
съответните рискови фактори 
оказват върху разпределението на 
общите разходи по съответния 
официален контрол; или

б) се изчисляват на базата на 
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реалните разходи за всяко 
мероприятие по официален контрол и 
се прилагат по отношение на 
операторите, които подлежат на 
такъв контрол; таксата не 
надвишава действителните разходи 
за извършения официален контрол и 
може частично или изцяло да бъде 
изразена като функция на времето, 
което служителите на 
компетентните органи са отделили 
за извършването на официалния 
контрол.

2. При изчисляването на таксите, 
посочени в член 77, параграф 1, 
пътните разходи, посочени в член 78, 
параграф 1, буква д), се вземат 
предвид по начин, който не води до 
дискриминация на операторите в 
зависимост от това на какво 
разстояние се намират помещенията 
им от местоположението на 
компетентните органи.

3. Когато таксите се изчисляват в 
съответствие с параграф 1, буква а), 
таксите, които компетентните 
органи събират в съответствие с 
член 77, не надвишават размера на 
общите разходи по извършения 
официален контрол през периода, 
посочен в параграф 1, буква а).

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 80 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако таксите се определят в съответствие 
с член 79, параграф 1, буква а), при
определянето на ставката, която се 
прилага за всеки оператор, се вземат 
предвид данните относно операторите 
във връзка с осигуряването на 

Ако таксите се определят в съответствие 
с член 77 и необходимите финансови 
ресурси са налични, и при условие че е 
спазен член 78, когато се използва 
формулата, предвидена в член 79, 
параграф 1, буква а), при евентуалното 
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съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, въз основа на 
констатациите от официалния контрол, 
така че начисляваните такси на 
оператори, които систематично 
осигуряват съответствие с изискванията, 
да бъдат по-ниски от прилаганите за 
другите оператори.

определяне на ставката, която може да
се прилага за всеки оператор, се вземат 
предвид данните относно операторите 
във връзка с осигуряването на 
съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, въз основа на 
констатациите от официалния контрол, 
така че начисляваните такси на 
оператори, които систематично 
осигуряват съответствие с изискванията, 
да бъдат по-ниски от прилаганите за 
другите оператори.

Обосновка

В съответствие с член 77, който предлага събирането на такси от страна на 
държавите членки да бъде на доброволен принцип, и член 78, който предвижда 
задължението за покриване на разходите за официалния контрол. Евентуалното 
намаляване трябва да е жизнеспособно, без да пренебрегва това задължение.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таксите, които се събират в 
съответствие с член 77, параграф 1, 
буква г), се заплащат от отговарящия за 
пратката оператор или негов 
представител.

2. Таксите, които се събират в 
съответствие с член 77, параграф 1, 
буква г), могат да се заплащат от 
отговарящия за пратката оператор или 
негов представител.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 84 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи начисляват такси 
за покриване на направените от тях 
допълнителни разходи вследствие на:

Компетентните органи могат да
начисляват такси за покриване на 
направените от тях допълнителни 
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разходи вследствие на:

Обосновка

Няма основания, на които операторите, които подлежат задължително на 
инспекция, да се задължават освен това и да плащат за нея.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) официални здравни 
удостоверения;

Обосновка

В съответствие с предложените определения.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато компетентните органи 
делегират специфични задачи, свързани 
с издаването на официални сертификати 
или официални удостоверения, или с 
извършването на официалния надзор, 
посочен в член 90, параграф 1, 
делегирането се извършва в 
съответствие с разпоредбите на членове
25 — 32.

2. Когато компетентните органи 
делегират специфични задачи, свързани 
с издаването на официални 
сертификати, официални удостоверения 
или официални здравни удостоверения
или с извършването на официалния 
надзор, посочен в член 90, параграф 1, 
делегирането се извършва в 
съответствие с разпоредбите на членове
25—32.

Обосновка

В съответствие с предложените определения.
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Изменение 121

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Официалните сертификати се издават 
от компетентните органи.

1. Официалните сертификати се издават 
от компетентните органи или от органи 
с делегирани правомощия съгласно 
членове 25—32.

Обосновка

В съответствие с член 85, параграф 2.

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дават възможност да се идентифицира 
подписалото ги лице;

г) дават възможност да се идентифицира 
подписалото ги лице и датата на 
издаване;

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) дават възможност да се удостовери 
връзката между сертификата и пратката, 
партидата или отделното животно или 
стока, обхванати от сертификата.

д) дават възможност лесно да се 
удостовери връзката между 
сертификата, издаващия орган и 
пратката, партидата или отделното 
животно или стока, обхванати от 
сертификата.
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Изменение 124

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато счете за целесъобразно, 
Комисията може да определи повече 
от една референтна лаборатория за 
едно и също заболяване, както и да 
насърчи ротацията на референтни 
лаборатории между националните 
лаборатории, които изпълняват 
изискванията по параграф 3 от 
настоящия член.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) гарантират, че персоналът им 
спазва поверителния характер на 
някои теми, резултати или 
съобщения.

Обосновка

Дейностите и действията на референтните лаборатории на Европейския съюз 
трябва да са поверителни в съответствие с предвиденото в член 32, параграф 4, 
буква г) от действащия Регламент (ЕО) № 882/2004.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) координират прилагането на 
методите, посочени в буква а), от 

б) координират прилагането на 
методите, посочени в буква а), от 
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националните референтни лаборатории
и ако е необходимо — от други 
официални лаборатории, по-
специално като организират редовни 
междулабораторни сравнителни 
изследвания и гарантират 
предприемането на целесъобразни 
последващи действия във връзка с тези 
сравнителни изследвания в съответствие 
с международно приети протоколи, 
когато такива съществуват;

националните референтни лаборатории, 
по-специално като организират редовни 
междулабораторни сравнителни 
изследвания и гарантират 
предприемането на целесъобразни 
последващи действия във връзка с тези 
сравнителни изследвания в съответствие 
с международно приети протоколи, 
когато такива съществуват, и 
информират компетентните органи 
за последващите действия във връзка 
с такива междулабораторни 
сравнителни изследвания и за 
резултатите от тези изследвания;

Обосновка

Следва да се ограничат националните референтни лаборатории.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провеждат обучения за персонала на 
националните референтни лаборатории
и ако е необходимо — на други 
официални лаборатории, както и за 
експерти от трети държави;

г) провеждат безплатни обучения за 
персонала на националните референтни 
лаборатории; ако е необходимо, 
провеждат обучения за персонала на 
други официални лаборатории, както и 
за експерти от трети държави;

Обосновка

Следва да се посочи, че обученията са безплатни за националните референтни 
лаборатории.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията
може да определи референтни центрове 
на Европейския съюз, които подпомагат 
дейностите на Комисията и на 
държавите членки във връзка с 
прилагането на правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква е).

1. Чрез актове за изпълнение Комисията
определя референтни центрове на 
Европейския съюз, които подпомагат 
дейностите на Комисията и на 
държавите членки във връзка с 
прилагането на правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква е).

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Размяната на съобщения между 
компетентните органи, която се 
осъществява в съответствие с 
разпоредбите на настоящия дял, не 
нарушава разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 16/2011 за установяване на 
мерки за прилагане за Системата за 
бързо предупреждение за храни и 
фуражи (RASFF) по отношение на 
комуникацията, която трябва да се 
осъществява чрез тази система.

Обосновка

Важно е да се спомене изрично, че съществува система за бързо предупреждение 
(RASFF) за определени съобщения между органите на държавите членки, които са 
уредени от правила, различни от предвидените в настоящия дял.

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в срок от десет дни от датата на б) в срок от петнадесет работни дни 
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получаване на уведомлението посочват: от датата на получаване на 
уведомлението посочват:

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят единен 
орган, който има следните 
отговорности:

2. Държавите членки определят органа 
или органите, които имат следните 
отговорности:

Обосновка

Счита се за неподходящо определянето на един единствен орган, отговарящ за всички 
аспекти, посочени в параграф 2, предвид огромното им разнообразие в различните 
области, обхванати от приложното поле на настоящия регламент.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантира, че планът е съгласуван и
се прилага последователно.

б) гарантира, че планът е съгласуван и
спазва настоящия регламент.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В многогодишните национални 
планове за контрол се посочва обща 
информация за структурата и 
организацията на системите за 
официален контрол в съответната 

2. В многогодишните национални 
планове за контрол се посочва обща 
информация за структурата и 
организацията на системите за 
официален контрол във всеки от 
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държава членка и най-малко следната 
информация:

съответните сектори в съответната 
държава членка и най-малко следната 
информация:

Обосновка

Съдържанието на плановете за контрол за различните сектори не следва да се 
ограничава до един единствен формат или документ. Един универсален документ ще 
доведе до объркване.

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 заличава се

Делегиране на правомощия относно 
многогодишните национални планове 
за контрол

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно многогодишните национални 
планове за контрол, предвидени в 
член 107, параграф 1.

Чрез тези делегирани актове се 
установяват правила относно:

a) критериите за категоризиране на 
дейностите на операторите според 
риска;

б) приоритетите на официалния 
контрол въз основа на установените 
критерии в член 8 и в правилата, 
предвидени в членове 15 — 24;

в) процедури с цел да се постигне 
максимална ефективност на 
официалния контрол;

г) основните показатели за 
изпълнение, които компетентните 
органи да прилагат при оценката и 
изпълнението на многогодишния 



AD\1008897BG.doc 67/76 PE514.762v02-00

BG

национален план за контрол.

Обосновка

Критериите за риск, както и процедурите и приоритетите следва да се установят 
от държавите членки, поради което се предлага заличаването на този член.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 111 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед провеждането на целенасочена 
оценка на цялата територия на Съюза 
относно степента на прилагане на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, или с цел да се установи 
разпространението на някои опасности
на територията на Съюза, на Комисията 
се предоставя правомощието да приема
делегирани актове в съответствие с 
член 139 относно:

С оглед провеждането на целенасочена 
оценка на цялата територия на Съюза 
относно степента на прилагане на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, или с цел да се установи 
разпространението на някои опасности 
на територията на Съюза, на Комисията 
се предоставя правомощието да приема 
актове за изпълнение относно:

Обосновка

От основно значение е държавите членки да участват в разработването на 
правилата за организацията на координираните планове за контрол, които ще бъдат 
прилагани от държавите членки.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.
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Обосновка

От основно значение е държавите членки да участват в разработването на 
правилата за организацията на координираните планове за контрол, които ще бъдат 
прилагани от държавите членки.

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни всяка година всяка 
държава членка представя на Комисията 
доклад, в който се посочват:

1. До 30 юни всяка втора година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент всяка държава членка 
представя на Комисията доклад, в който 
се посочват:

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да измени своята програма за 
контрол, за да се вземе предвид 
развитието в областите, уредени с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2. Всяко изменение се 
съобщава на държавите членки.

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да измени своята програма за 
контрол, за да се вземе предвид 
развитието в областите, уредени с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2. Всяко изменение се 
съобщава на държавите членки
достатъчно рано.

Обосновка

Изключително важно  е да се гарантира, че държавите членки са надлежно 
информирани, което означава, че са информирани достатъчно рано.
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Изменение 139

Предложение за регламент
Член 118 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оказват необходимото съдействие на 
експертите на Комисията и им 
предоставят цялата поискана от тях 
документация и друга техническа 
помощ, за да могат те ефективно и 
ефикасно да осъществят контрол;

б) оказват необходимото съдействие на 
експертите на Комисията и им 
предоставят документацията и друга 
техническа помощ, за да могат те 
ефективно и ефикасно да осъществят 
контрол;

Обосновка

Подходът следва да има предвид определени обстоятелства, които следва да се 
адаптират към ситуациите в момента.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да организира 
дейности по обучение на служителите 
на компетентните органи и когато е 
целесъобразно — на служители на 
други органи на държавите членки, 
ангажирани с разследването на 
евентуални нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент и на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2.

Комисията организира дейности по 
обучение на служителите на 
компетентните органи и когато е 
целесъобразно — на служители на 
други органи на държавите членки, 
ангажирани с разследването на 
евентуални нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент и на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2.

Обосновка

Съветът и Парламентът предоставят на Комисията не възможност, а мандат.

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да организира тези 
дейности в сътрудничество с държавите 
членки.

Комисията организира тези дейности в 
сътрудничество с държавите членки.

Обосновка

Съветът и Парламентът предоставят на Комисията не възможност, а мандат.

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава и управлява 
компютризирана система за управление 
на информацията с цел интегрираното 
действие на механизмите и 
инструментите, чрез които се 
управляват и обработват данни, 
информация и документи относно 
официалния контрол („IMSOC“).

1. Комисията създава и управлява 
компютризирана система за управление 
на информацията с цел интегрираното 
действие на механизмите и 
инструментите, чрез които се 
управляват и обработват данни, 
информация и документи относно 
официалния контрол („IMSOC“), като 
взема под внимание съществуващите 
национални системи.

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извършването на засилен официален 
контрол по отношение на животни, 
стоки и оператори за целесъобразен 
период от време;

a) извършването на засилен официален 
контрол по отношение на животни, 
стоки и оператори за целесъобразен 
период от време според естеството на 
евентуалния риск във всеки случай;
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Обосновка

Определя се целесъобразен период според естеството на евентуалния риск, за да се 
избегнат субективни тълкования.

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпореждат разтоварване, 
прехвърляне на друго транспортно 
средство, настаняване и полагане на 
грижи за животните, периоди на 
карантина и отлагане на клането на 
животните;

б) разпореждат разтоварване, 
прехвърляне на друго транспортно 
средство, държане в подходящо място 
за настаняване със съответната 
грижа за животните, периоди на 
карантина и отлагане на клането на 
животните;

Обосновка

Допълнителният текст е включен в Регламент (ЕО) № 1/2005 и пояснява какво се има 
предвид под „настаняване и полагане на грижи“.

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато официалният контрол на 
дневниците на пътуването, предвиден 
в член 18, параграф 1, буква б), 
подточка i), установи 
несъответствие, компетентните 
органи изискват от оператора да 
промени организацията на 
планираното дълго пътуване, за да се 
гарантира съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1/2005.
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Обосновка

Изменението има за цел да отрази разпоредбата в Регламент (ЕО) № 1/2005 г. за 
изменение на изискванията за пътуването в случаи на несъответствие.

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 3, 
член 15, параграф 2, член 16, член 17, 
член 18, параграф 3, член 19, член 20, 
член 21, член 22, член 23, параграф 1, 
член 24, параграф 1, член 25, параграф 
3, член 26, параграф 2, член 40, член 43, 
параграф 4, член 45, параграф 3, член 
46, член 49, член 51, параграф 1, член 
52, параграфи 1 и 2, член 56, параграф 2, 
член 60, параграф 3, член 62, параграф 
2, член 69, параграф 3, член 75, 
параграфи 1 и 2, член 97, параграф 2,
член 98, параграф 6, член 99, параграф 
2, член 101, параграф 3, член 106, 
параграф 3, член 110, член 111, член 
114, параграф 4, член 125, параграф 1, 
член 132, параграф 1, трета алинея, член 
133, член 138, параграфи 1 и 2, член 143, 
параграф 2, член 144, параграф 3, член 
151, параграф 3, член 153, параграф 3 и 
член 159, параграф 3, се предоставя за
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 3, 
член 15, параграф 2, член 16, член 17, 
член 18, параграф 3, член 19, член 20, 
член 21, член 22, член 23, параграф 1, 
член 24, параграф 1, член 25, 
параграф 3, член 26, параграф 2, 
член 40, член 43, параграф 4, член 45, 
параграф 3, член 46, член 49, член 51, 
параграф 1, член 52, параграфи 1 и 2, 
член 56, параграф 2, член 60, 
параграф 3, член 62, параграф 2, 
член 69, параграф 3, член 75, 
параграфи 1 и 2, член 97, параграф 2, 
член 98, параграф 6, член 99, 
параграф 2, член 101, параграф 3, 
член 106, параграф 3, член 110, 
член 111, член 114, параграф 4, 
член 125, параграф 1, член 132, 
параграф 1, трета алинея, член 133, 
член 138, параграфи 1 и 2, член 143, 
параграф 2, член 144, параграф 3, 
член 151, параграф 3, член 153, 
параграф 3 и член 159, параграф 3, се 
предоставя за срок от пет 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. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
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Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По време на упражняването на 
тези делегирани правомощия е 
особено важно Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително консултации с 
експерти. По време на съставянето 
на работните документи във връзка с 
делегираните актове Комисията 
гарантира едновременното и 
своевременно предаване на най-
важните от тях на Европейския 
парламент и на Съвета, когато това 
е целесъобразно.

Обосновка

Този параграф се добавя, за да се гарантира, че Комисията е длъжна да вземе предвид 
становището на държавите членки чрез работни групи от експерти преди 
публикуването на даден делегиран акт.

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 141 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
Постоянния комитет по растенията, 
животните, храните и фуражите, 

1. Комисията се подпомага от 
Постоянния комитет по растенията, 
животните, храните и фуражите, 
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създаден с член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

създаден с член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011 освен при 
прилагането на член 23, който 
изисква Комисията да се подпомага 
от комитети, създадени съгласно 
Регламент (ЕО) № 834/2007 относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти, Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 по отношение на 
обозначенията защитено 
наименование за произход (ЗНП), 
защитено географско указание (ЗГУ) и 
храна с традиционно специфичен 
характер (ХТСХ) за хранителни 
продукти, Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 по отношение на 
обозначенията ЗНП и ЗГУ за вина и 
Регламент (ЕО) № 110/2008 относно 
определението, описанието, 
представянето, етикирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки.

Обосновка

В съответствие с член 23.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 141 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато комитетът не представи 
становище, Комисията не приема 
проекта на акт за изпълнение и се 
прилага член 5, параграф 4, трета 
алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Обосновка

Трябва да се гарантира, че когато не е представено становище от комитета, 
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Комисията може да преразгледа проектите на актове за изпълнение, като взема 
предвид мненията, изразени от комитета.

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 150 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) членове 14, 15, 16, 21, 22, параграф 2,
23, 24 и 26 се заличават;

б) членове 14, 15, 16, 21, 23, 24 и 26 се 
заличават;

Обосновка

Член 22, параграф 2 е важна разпоредба, която защитава животните от 
неоправдани забавяния по време на транспортиране и свързаните с това проблеми с 
хуманното отношения към тях. Поради това не следва да се заличава.
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