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Изменение 47
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Общата цел на законодателството на 
Съюза в тези области е да се допринася 
за доброто здраве на хората, животните 
и растенията по цялата хранителна 
верига, за постигането на висока степен 
на защита и информираност на 
потребителите и за осигуряването на 
висока степен на опазване на околната 
среда, като същевременно се създават 
благоприятни условия за постигане на 
конкурентоспособност и създаване на 
работни места.

(2) Общата цел на законодателството на 
Съюза в тези области е да се допринася 
за доброто здраве и доброто състояние
на хората, животните и растенията по 
цялата хранителна верига, за 
постигането на висока степен на защита 
и информираност на потребителите и за 
осигуряването на висока степен на 
опазване на околната среда, като 
същевременно се създават благоприятни 
условия за постигане на 
конкурентоспособност и създаване на 
работни места.

Or. en

Изменение 48
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За постигането на тази обща цел са 
нужни подходящи финансови средства. 
Поради това е необходимо Съюзът да 
участва във финансирането на 
предприеманите мерки в различните 
области, свързани с постигането на тази 
обща цел. Освен това, с оглед на 
ефикасното и целево използване на 
средствата следва да бъдат определени 
конкретни цели и показатели, чрез 
които да се оценява тяхното постигане.

(3) За постигането на тази обща цел са 
нужни подходящи финансови средства. 
Поради това е необходимо Съюзът да 
участва във финансирането на 
предприеманите мерки в различните 
области, свързани с постигането на тази 
обща цел. Освен това, с оглед на 
ефикасното и целево използване на 
средствата следва да бъдат определени 
конкретни цели и показатели, чрез 
които да се оценява тяхното постигане. 
Важно е средствата за това да не 
водят до увеличаване на общия 
бюджет на ЕС, а да идват от вече 
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съществуващи позиции в бюджета на 
Съюза.

Or. en

Изменение 49
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За постигането на тази обща цел са 
нужни подходящи финансови средства. 
Поради това е необходимо Съюзът да 
участва във финансирането на 
предприеманите мерки в различните 
области, свързани с постигането на тази 
обща цел. Освен това, с оглед на 
ефикасното и целево използване на 
средствата следва да бъдат определени 
конкретни цели и показатели, чрез 
които да се оценява тяхното постигане.

(3) За постигането на тази обща цел са 
нужни подходящи финансови средства. 
Поради това е необходимо Съюзът да 
участва във финансирането на 
предприеманите мерки в различните 
области, свързани с постигането на тази 
обща цел. Освен това, с оглед на 
ефикасното и целево използване на 
средствата следва да бъдат определени 
конкретни цели и показатели, чрез 
които да се оценява тяхното постигане. 
Всички финансови средства следва да 
са от бюджетния ред, определен в 
МФР.

Or. en

Изменение 50
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Освен това в предложението си за 
многогодишна финансова рамка за 
годините 2014 — 2020 Комисията 
предлага създаването на механизъм за 
спешни действия при кризисни 
ситуации. Следователно при 

заличава се
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извънредни обстоятелства, като 
ситуации, изискващи спешни 
действия във връзка със здравето на 
животните и растенията, когато 
бюджетните кредити по бюджетна 
функция 3 са недостатъчни, но е 
необходимо да се предприемат 
спешни мерки, следва да се 
прехвърлят финансови средства от 
резерва за кризисни ситуации в 
селскостопанския сектор в 
съответствие с 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и относно 
доброто финансово управление10.
__________________
10 ОВ C […], […] г., стр. […].

Or. es

Обосновка

Оскъдните средства, с които разполага годишно кризисният резерв, са уредени в 
хоризонталния регламент относно реформата на ОСП и са предназначени за кризи, 
свързани с производството или дистрибуцията на пазара. Хоризонталният регламент 
не предвижда разходи, които са предмет на настоящия регламент.

Изменение 51
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Освен това в предложението си за 
многогодишна финансова рамка за 
годините 2014 — 2020 Комисията 
предлага създаването на механизъм за 
спешни действия при кризисни 
ситуации. Следователно при 
извънредни обстоятелства, като 

заличава се
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ситуации, изискващи спешни 
действия във връзка със здравето на 
животните и растенията, когато 
бюджетните кредити по бюджетна 
функция 3 са недостатъчни, но е 
необходимо да се предприемат 
спешни мерки, следва да се 
прехвърлят финансови средства от 
резерва за кризисни ситуации в 
селскостопанския сектор в 
съответствие с 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и относно 
доброто финансово управление10.
__________________
10 ОВ C […], […] г., стр. […].

Or. es

Обосновка

Към всяка възможна необходимост от средства по програмата за безопасност на 
храните отвъд одобрените суми следва да се подхожда, като се прилагат общите 
механизми за бюджетна гъвкавост, след разглеждане на първо място на 
възможността за пренасочване на бюджетни кредити в рамките на самата 
функция 3, където са записани разходите за безопасност на храните и за 
здравеопазване. Кризисният резерв не е замислен за поемане на разходи, произтичащи 
от здравни епидемии.

Изменение 52
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Възможността за обезщетение 
за стойността на растенията и 
растителните продукти, унищожени 
при прилагането на мерките за 
контрол, ще бъде взета под внимание 
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в предложението на Комисията за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно вредителите по 
растенията (COM(2013) 267).

Or. en

Обосновка

Важно е да се определят основания за включване на обезщетението за стойността 
на растенията, например изисквания за уведомяване.

Изменение 53
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни правомощия 
по отношение на изготвянето и 
изменянето на списъците на болести 
по животните и зоонози, във връзка с 
които е допустимо финансиране от 
Съюза, както и изготвянето на 
работните програми. Когато изменя 
списъка на болестите по животните, 
във връзка с които е допустимо 
финансиране на спешни мерки, 
Комисията следва да взема предвид 
болестите по животните, които 
трябва да бъдат обявявани в 
съответствие с Директива 
82/894/ЕИО на Съвета от 21 декември 
1982 г. относно обявяване на 
болестите по животните в рамките 
на Общността15. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 

(28) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
изготвянето на работните програми и 
решенията относно прилагането на
спешни мерки. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията16.
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принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията16.
__________________ __________________
15 OВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 58. 15 OВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 58.
16 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 16 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Or. en

Изменение 54
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Поради факта, че в 
първоначалните списъци на болести 
по животните и зоонози, във връзка с 
които е допустимо финансиране в 
областта на здравеопазването на 
животните, следва просто да се 
посочат, без каквито и да било 
промени, болестите по животните и 
зоонозите, във връзка с които вече е 
допустимо такова финансиране по 
силата на Решение 2009/470/ЕО на 
Съвета от 25 май 2009 г. относно 
разходите във ветеринарната 
област17, за приемането на тези 
първоначални списъци следва да се 
използва процедурата по 
консултиране.

заличава се

__________________
17 OВ L 155, 18.6.2009 г, стр. 30.

Or. en
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Изменение 55
Анна Росбак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общата цел да се допринася за 
доброто здраве на хората, животните и 
растенията по цялата хранителна верига 
и в свързаните области, за висока степен 
на защита на потребителите и на 
опазване на околната среда, като 
същевременно се дава възможност на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза да работят в 
среда, благоприятстваща 
конкурентоспособността и създаването 
на работни места;

а) общата цел да се допринася за 
доброто здраве и доброто състояние
на хората, животните и растенията по 
цялата хранителна верига и в свързаните 
области чрез предотвратяване и 
ликвидиране на болестите и 
вредителите и гарантиране на висока 
степен на защита на потребителите и на 
опазване на околната среда, като 
същевременно се дава възможност на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза да работят в 
среда, благоприятстваща безопасните 
храни, конкурентоспособността и 
създаването на работни места;

Or. en

Изменение 56
Марит Полсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общата цел да се допринася за 
доброто здраве на хората, животните и 
растенията по цялата хранителна верига 
и в свързаните области, за висока степен 
на защита на потребителите и на 
опазване на околната среда, като 
същевременно се дава възможност на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза да работят в 
среда, благоприятстваща 
конкурентоспособността и създаването 
на работни места;

а) общата цел да се допринася за 
доброто здраве на хората, животните и 
растенията по цялата хранителна верига 
и в свързаните области, за висока степен 
на защита на потребителите, 
животните и на опазване на околната 
среда, като същевременно се дава 
възможност на хранителната и 
фуражната промишленост на Съюза да 
работят в среда, благоприятстваща 
конкурентоспособността и създаването 
на работни места;
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Or. sv

Изменение 57
Марио Пирило

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общата цел да се допринася за 
доброто здраве на хората, животните и 
растенията по цялата хранителна верига 
и в свързаните области, за висока степен 
на защита на потребителите и на 
опазване на околната среда, като 
същевременно се дава възможност на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза да работят в 
среда, благоприятстваща 
конкурентоспособността и създаването 
на работни места;

а) общата цел чрез превенция и борба с 
вредителите и болестите да се 
допринася за доброто здраве на хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига и в свързаните 
области, и за висока степен на защита на 
потребителите и на опазване на 
околната среда, като същевременно се 
дава възможност на хранителната и 
фуражната промишленост на Съюза да 
работят в среда, благоприятстваща 
конкурентоспособността и създаването 
на работни места;

Or. it

Изменение 58
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 5 заличава се
Използване на резерва за кризисни 
ситуации в селскостопанския сектор
Финансовото участие на Съюза, 
предоставяно за мерки при извънредни 
ситуации, попадащи в обхвата на 
дял ІІ, глава І, раздел 1 и дял ІІ, 
глава ІІ, раздел 1, може също така да 
се финансира в съответствие с 
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член 4, параграф 2, буква д) от 
Регламент (ЕС) № ХХХ/201Х на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно финансирането, 
управлението и мониторинга на 
Общата селскостопанска политика.

Or. es

Обосновка

Оскъдните средства, с които разполага годишно кризисният резерв, са уредени в 
хоризонталния регламент относно реформата на ОСП и са предназначени за кризи, 
свързани с производството или дистрибуцията на пазара. Хоризонталният регламент 
не предвижда разходи, които са предмет на настоящия регламент.

Изменение 59
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 5 заличава се
Използване на резерва за кризисни 
ситуации в селскостопанския сектор
Финансовото участие на Съюза, 
предоставяно за мерки при извънредни 
ситуации, попадащи в обхвата на 
дял ІІ, глава І, раздел 1 и дял ІІ, 
глава ІІ, раздел 1, може също така да 
се финансира в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква д) от 
Регламент (ЕС) № ХХХ/201Х на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно финансирането, 
управлението и мониторинга на 
Общата селскостопанска политика.

Or. es

Обосновка

Към всяка възможна необходимост от средства по програмата за безопасност на 
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храните отвъд одобрените суми следва да се подхожда, като се прилагат общите 
механизми за бюджетна гъвкавост след разглеждане на първо място на 
възможността за пренасочване на бюджетни кредити в рамките на самата 
функция 3, където са записани разходите за безопасност на храните и за 
здравеопазване. Кризисният резерв не е замислен за поемане на разходи, произтичащи 
от здравни епидемии.

Изменение 60
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максимални проценти и минимален
размер на безвъзмездните средства

Максимален размер на безвъзмездните 
средства

Or. en

Изменение 61
Франко Бонанини

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) трансгранични действия, 
осъществявани съвместно от две или 
повече държави членки с цел контрол 
или ликвидиране на вредители или на 
болести по животните;

а) трансгранични действия, 
осъществявани съвместно от две или 
повече държави членки с цел контрол 
или ликвидиране на вредители или на 
болести по животните; или

Or. it

Изменение 62
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се отнасят до контрола на сериозни 
рискове за Съюза, свързани със
здравеопазването;

а) се отнасят до контрола на сериозни 
рискове за Съюза, свързани с 
човешкото здраве и здравето на 
животните и растенията по 
хранителната верига;

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се знае какви сериозни рискове имаме предвид и освен опазването на 
човешкото здраве да бъдат изрично включени фитосанитарните рискове и рисковете, 
свързани със здравето на животните.

Изменение 63
Франко Бонанини

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се отнасят до контрола на сериозни 
рискове за Съюза, свързани със 
здравеопазването;

а) се отнасят до контрола на сериозни 
рискове за Съюза, свързани със 
здравеопазването; или

Or. it

Изменение 64
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се отнасят до контрола на сериозни 
рискове за Съюза, свързани със
здравеопазването;

а) се отнасят до контрола на сериозни 
рискове за Съюза, свързани с 
човешкото здраве и здравето на 
животните и растенията по 
хранителната верига;
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Or. es

Обосновка

Необходимо е да се знае какви сериозни рискове имаме предвид и освен опазването на 
човешкото здраве да бъдат изрично включени фитосанитарните рискове и рисковете, 
свързани със здравето на животните.

Изменение 65
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не се отпускат безвъзмездни 
средства в размер под 50 000 EUR.

заличава се

Or. es

Обосновка

Определянето на минимален размер на съфинансирането може да застраши 
осъществяването на програмата за надзор и контрол, особено в областта на 
здравето на растенията. Освен това споменатите програми са задължителни.

Изменение 66
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не се отпускат безвъзмездни 
средства в размер под 50 000 EUR.

заличава се

Or. en

Изменение 67
Андрес Перельо Родригес
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На държавите членки може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства, като 
се спазват определените в член 6, 
параграфи 1, 2 и 3 максимални 
проценти, за мерките, предприети в 
случай на потвърждаване на появата на 
една от болестите по животните, 
включени в списъка по член 8, при 
условие че тези мерки са били 
приложени незабавно и че приложимите 
разпоредби, установени в съответното 
законодателство на Съюза, са били 
спазени.

1. На държавите членки може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства, като 
се спазват определените в член 6, 
параграфи 1, 2 и 3 максимални 
проценти, за мерките, предприети в 
случай на подозрение и последващо
потвърждаване на появата на една от 
болестите по животните, включени в 
списъка по член 8, при условие че тези 
мерки са били приложени незабавно и 
че приложимите разпоредби, 
установени в съответното 
законодателство на Съюза, са били 
спазени.

Or. es

Обосновка

От изменение 11 в проектостановището на комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните не може да се заключи дали параграф 1 от член 7 се 
заменя с предложението на докладчика под формата на параграф 1а. Настоящото 
изменение е в съзвучие с предложението на докладчика и има за цел да внесе яснота в 
параграфа.

Изменение 68
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На държавите членки може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства, като 
се спазват определените в член 6, 
параграфи 1, 2 и 3 максимални 
проценти, за мерките, предприети в 
случай на потвърждаване на появата на 
една от болестите по животните, 
включени в списъка по член 8, при 

1. На държавите членки може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства, като 
се спазват определените в член 6, 
параграфи 1, 2 и 3 максимални 
проценти, за мерките, предприети в 
случай на подозрение и последващо
потвърждаване на появата на една от 
болестите по животните, включени в 
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условие че тези мерки са били 
приложени незабавно и че приложимите 
разпоредби, установени в съответното 
законодателство на Съюза, са били 
спазени.

списъка по член 8, при условие че тези 
мерки са били приложени незабавно и 
че приложимите разпоредби, 
установени в съответното 
законодателство на Съюза, са били 
спазени.

Or. es

Обосновка

При основателно съмнение за поява на заразна болест и в очакване на нейното 
лабораторно потвърждаване е необходимо да се действа в спешен порядък с цел 
намаляване до минимум на въздействието и разпространението на болестта.

Изменение 69
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на пазарната стойност на 
животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

а) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни в 
границите на пазарната стойност на 
животните, преди да бъдат засегнати 
от болестта;

Or. en

Изменение 70
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на пазарната стойност на 

а) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на пазарната стойност на 
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животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

животните непосредствено преди да 
бъде обявена болестта;

Or. de

Обосновка

Предназначението на обезщетението е да ги компенсира за загубата на животното. 
Поради това като основа трябва да служи пазарната стойност на животното преди 
обявяването на болестта.

Изменение 71
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на пазарната стойност на
животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

а) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на пазарната стойност, която 
биха имали животните, ако не бяха 
поразени от болест;

Or. it

Изменение 72
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разходи за транспортиране, 
умъртвяване или клане на 
животните;

Or. en
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Изменение 73
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите на пазарната 
стойност на тези продукти 
непосредствено преди да бъдат 
унищожени;

б) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите на пазарната 
стойност на тези продукти 
непосредствено преди да бъде обявена 
болестта;

Or. de

Обосновка

Предназначението на обезщетението е да компенсира за загубата от унищожените 
продукти. Поради това като основа трябва да служи пазарната стойност на 
унищожените продукти преди обявяването на болестта.

Изменение 74
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходи за почистване, 
дезинсектизация и дезинфекция на 
стопанствата и съоръженията;

в) специфични за болестта разходи за 
почистване, дезинсектизация и 
дезинфекция на стопанствата и 
съоръженията;

Or. en

Изменение 75
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за унищожаването на 
заразените фуражи и на заразените 
съоръжения, когато последните не могат 
да бъдат дезинфекцирани;

г) разходи за транспорт и
унищожаване на заразените фуражи и 
на заразените съоръжения, когато 
последните не могат да бъдат 
дезинфекцирани;

Or. en

Изменение 76
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за унищожаването на 
заразените фуражи и на заразените 
съоръжения, когато последните не могат 
да бъдат дезинфекцирани;

г) разходи за транспорта и
унищожаването на заразените фуражи и 
на заразените съоръжения, когато 
последните не могат да бъдат 
дезинфекцирани;

Or. es

Обосновка

Това е разход, който е предвиден за съфинансиране в действащото законодателство.

Изменение 77
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разходи за закупуване и поставяне на 
ваксини, когато това е било решено или 
разрешено от Комисията;

д) разходи за закупуване и поставяне на 
ваксини, когато това е било решено или 
разрешено от Комисията, както и в 
изключителни и надлежно 
обосновани случаи — разходите за 
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последващи загуби от използването 
на тези ваксини;

Or. de

Обосновка

Когато животните не могат да се продават по същия начин поради поставянето на 
ваксини в рамките на спешните мерки, в надлежно обосновани случаи загубите следва 
да бъдат компенсирани.

Изменение 78
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разходи за транспорт на кланичните 
трупове до преработвателните 
предприятия, когато е приложимо;

е) разходи за транспорт и обезвреждане
на кланичните трупове;

Or. en

Изменение 79
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разходи за транспорт на кланичните 
трупове до преработвателните 
предприятия, когато е приложимо;

е) разходи за транспорт и унищожаване
на кланичните трупове до 
преработвателните предприятия, когато 
е приложимо;

Or. es

Обосновка

Това е разход, който е предвиден за съфинансиране в действащото законодателство.
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Изменение 80
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По изключение, съгласно посоченото в 
член 130, параграф 1 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012, разходите са 
допустими от датата, на която
държавите членки са уведомили
Комисията за появата на болестта.

По изключение, съгласно посоченото в 
член 130, параграф 1 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012, разходите са 
допустими от датата, на която се е 
появило подозрение за болест. 
Необходимо е държавите членки да 
уведомят Комисията за появата на 
болестта.

Or. es

Обосновка

При основателно съмнение за поява на заразна болест и в очакване на нейното 
лабораторно потвърждаване е необходимо да се действа в спешен порядък с цел 
намаляване до минимум на въздействието и разпространението на болестта.

Изменение 81
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 На държавите членки може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства за 
техните годишни или многогодишни 
национални програми за ликвидиране, 
контрол и надзор на болести по 
животните и зоонози, включени в 
списък по член 11 (наричани по-долу 
„националните програми“).

На държавите членки може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства за 
изпълнението на техните годишни или 
многогодишни национални програми за 
ликвидиране, контрол и надзор на 
болести по животните и зоонози, 
включени в списък по член 11 
(наричани по-долу „националните 
програми“).

Or. de
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Обосновка

Допълнението служи за изясняване и разграничаване, например от процеси на 
планиране.

Изменение 82
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
животни, заклани или умъртвени в 
рамките на националната програма, в 
границите на пазарната стойност на
животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

в) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
животни, заклани или умъртвени в 
рамките на националната програма, в 
границите на пазарната стойност на
животните, преди да бъдат засегнати 
от болестта;

Or. en

Изменение 83
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
животни, заклани или умъртвени в 
рамките на националната програма, в 
границите на пазарната стойност на 
животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

в) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
животни, заклани или умъртвени в 
рамките на националната програма, в 
границите на пазарната стойност на 
животните непосредствено преди да 
бъде обявена болестта;

Or. de

Обосновка

Предназначението на обезщетението е да ги компенсира за загубата на животното. 
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Поради това като основа трябва да служи пазарната стойност на животното преди 
обявяването на болестта.

Изменение 84
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
животни, заклани или умъртвени в 
рамките на националната програма, в 
границите на пазарната стойност на
животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

а) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на пазарната стойност, която 
биха имали животните, ако не бяха 
поразени от болест;

Or. it

Изменение 85
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите на пазарната 
стойност на тези продукти 
непосредствено преди да бъдат 
унищожени;

г) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите на пазарната 
стойност на тези продукти 
непосредствено преди да бъде обявена 
болестта;

Or. de

Обосновка

Предназначението на обезщетението е да компенсира за загубата от унищожените 
продукти. Поради това като основа трябва да служи пазарната стойност на 
унищожените продукти преди обявяването на болестта.
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Изменение 86
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разходи за инокулиране на дози 
ваксини при домашните животни;

е) разходи за инокулиране на дози 
ваксини при домашните животни в 
случай на епидемична поява на 
болест;

Or. de

Обосновка

С тези средства не следва да се финансира доброволното ваксиниране респ. 
превантивни мерки извън кризисни случаи, като ваксиниране срещу бяс преди пътуване 
с котки или кучета.

Изменение 87
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 януари всяка година с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 
1 януари — 31 декември същата година. 
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до четири седмици след 
приемането на бюджета на ЕС за 
предстоящата година, с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода 1 януари —
31 декември на допустимата за 

финансиране година. След 
представянето на междинните доклади, 
посочени в член 15, и ако е необходимо, 
Комисията може да измени тези 
решения за целия период на 
допустимост.
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Or. de

Обосновка

Решение относно финансирането за национални програми следва да се взема колкото 
е възможно по-бързо, но най-късно до четири седмици след утвърждаването на 
годишния бюджет за съответната програмна година, за да се даде яснота и 
сигурност при планирането на държавите членки.

Изменение 88
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 януари всяка година с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 
1 януари — 31 декември същата година. 
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 30 ноември за 
програмите, чието започване е 
предвидено за следващата година, с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 
1 януари — 31 декември същата година. 
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

Or. es

Обосновка

В предложението за регламент срокът за одобрение на програмите се променя на 
31 януари всяка година, при положение че мерките по тях се прилагат от 1 януари до 
31 декември (тоест при започване на изпълнението на програмата все още няма 
официално потвърждение).

Изменение 89
Пилар Аюсо
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 януари всяка година с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и
направените разходи в периода 
1 януари — 31 декември същата година. 
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 30 ноември за 
програмите, чието започване е 
предвидено за следващата година, с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 
1 януари — 31 декември същата година. 
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

Or. es

Обосновка

Предлагаме да се запази действащият срок. В предложението за регламент срокът за 
одобрение на програмите се променя на 31 януари всяка година, при положение че 
мерките по тях се прилагат от 1 януари до 31 декември. Това означава, че при 
започване на изпълнението на програмата все още няма да има официално 
потвърждение от страна на Комисията за равнището на финансовото участие, 
нито за условията, от които зависи то.

Изменение 90
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 януари всяка година с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 
1 януари — 31 декември същата

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 30 ноември на годината, 
предхождаща започването на 
програмата, и впоследствие с решение 
за отпускане на безвъзмездни средства 
за приложените мерки и направените 
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година. След представянето на 
междинните доклади, посочени в 
член 15, и ако е необходимо, Комисията 
може да измени тези решения за целия 
период на допустимост.

разходи в периода 1 януари —
31 декември на програмната година. 

След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

Or. en

Обосновка

Много държави членки заявиха, че не могат да спазят предложените нови срокове и 
така изискването за одобрение на Комисията до 30 ноември на годината, 
предхождаща започването на програмата, ще им гарантира финансова сигурност при 
започването на програмите.

Изменение 91
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 31 януари
на първата година от периода на 
изпълнението им с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 
30 ноември на годината преди първата 
година от периода на изпълнението им,
с решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода от 
1 януари на първата година от 
изпълнението до края на периода на 
изпълнението им.

Or. es

Обосновка

Трябва да се остави време в година „-N“, за да дадат ход държавите членки на 
програмите, които започват в година „N“.
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Изменение 92
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 31 януари
на първата година от периода на 
изпълнението им с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 
30 ноември на годината преди първата 
година от периода на изпълнението им,
с решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода от 
1 януари на първата година от 
изпълнението до края на периода на 
изпълнението им.

Or. es

Обосновка

Запазва се действащият срок.

Изменение 93
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 31 януари
на първата година от периода на 
изпълнението им с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 
30 ноември на годината, предхождаща 
започването на програмата, и 
впоследствие с решение за отпускане 
на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.



AM\1006631BG.doc 29/40 PE521.690v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Много държави членки заявиха, че не могат да спазят предложените нови срокове и 
така изискването за одобрение на Комисията до 30 ноември на годината, 
предхождаща започването на програмата, ще им гарантира финансова сигурност при 
започването на програмите.

Изменение 94
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема годишни 
или многогодишни насоки, в които се 
посочват приоритетите във 
ветеринарната дейност и критериите, 
които да се прилагат при оценяването на 
националните програми.

5. След консултации с държавите 
членки Комисията може да приема 
годишни или многогодишни насоки, в 
които се предлагат приоритетите във 
ветеринарната дейност и критериите, 
които да се прилагат при оценяването на 
националните програми.

Or. en

Изменение 95
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Програмите се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 3 от настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се включи тази точка, която е предвидена в действащото 
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законодателство (Решение 2009/470/ЕО).

Изменение 96
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година до 31 март и за всяка 
одобрена годишна или многогодишна 
национална програма държавите членки 
представят на Комисията годишен 
подробен технически и финансов 
доклад за предходната година, като 
включват в него постигнатите 
резултати, измерени въз основа на 
посочените в член 13, параграф 2, 
буква ж) показатели, и подробен отчет 
за направените допустими разходи.

Всяка година до 30 април и за всяка 
одобрена годишна или многогодишна 
национална програма държавите членки 
представят на Комисията годишен 
подробен технически и финансов 
доклад за предходната година, като 
включват в него постигнатите 
резултати, измерени въз основа на 
посочените в член 13, параграф 2, 
буква ж) показатели, и подробен отчет 
за направените допустими разходи.

Or. es

Обосновка

Трябва да се запази действащият срок. Счита се, че е неприемливо изтеглянето 
напред на този доклад. Необходимо е да има на разположение достатъчно време, за 
да бъде събрана подробно цялата техническа и финансова информация за действията, 
осъществени през предходната година. За целта, след като изтече годината, е 
необходим минимален период от време, за да се събере, документира и провери 
съответната информация, което би било сериозно застрашено, ако се посочи по-
ранна дата.

Изменение 97
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това всяка година до 31 юли и за 
всяка одобрена годишна национална 
програма държавите членки представят 

Освен това всяка година до 
30 септември и за всяка одобрена 
годишна национална програма 
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на Комисията междинни технически и 
финансови доклади.

държавите членки представят на 
Комисията междинни технически и 
финансови доклади.

Or. es

Обосновка

За междинните програми е по-добре да изтече летният период, особено по 
отношение на здравето на растенията.

Изменение 98
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходи за обезщетяване на 
засегнатите оператори за унищожаване 
и последващо отстраняване на растения, 
растителни и други продукти и за 
почистване и обеззаразяване на 
помещенията, земята, водата, почвата, 
растителната среда, съоръженията, 
машините и оборудването;

в) при условие, че се въведе подходяща 
хоризонтална рамка за 
предоставянето на обезщетения,
разходи за обезщетяване на засегнатите 
оператори за унищожаване и 
последващо отстраняване на растения, 
растителни и други продукти и за 
почистване и обеззаразяване на 
помещенията, земята, водата, почвата, 
растителната среда, съоръженията, 
машините и оборудването;

Or. en

Изменение 99
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разходи за обезщетяване на 
операторите за стойността на 
растения, растителни и други 
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продукти, унищожени вследствие на 
мерките за ликвидиране или 
ограничаване или на други спешни 
мерки; обезщетението ще бъде по-
малко или ще е равно на стойността 
на посочените растения и продукти 
при нормалните условия на пазара;

Or. es

Обосновка

Счита се за необходимо този раздел да бъде разширен и операторите в областта на 
здравето на животните да бъдат третирани по същия начин.

Изменение 100
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разходи за обезщетяване на 
операторите за стойността на 
растения, растителни продукти и 
други продукти, унищожени в 
следствие на мерките по 
изкореняване или ограничаване, или 
други приети спешни мерки; 
обезщетяването ще бъде в рамките 
на пазарната стойност, която 
такива растения и продукти биха 
имали, ако не бяха засегнати от 
болест или вредители;

Or. it

Изменение 101
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква га) (нова)



AM\1006631BG.doc 33/40 PE521.690v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на 
техните унищожени растения или 
растителни продукти в границите на 
пазарната стойност на тези 
продукти, непосредствено преди да 
бъдат унищожени;

Or. de

Обосновка

Следва да може и собствениците на растения или растителни продукти да бъдат 
обезщетени за загубите в размер на пазарната стойност преди обявяването на 
болестта.

Изменение 102
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните програми за наблюдение и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 януари всяка година с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 
1 януари — 31 декември същата
година. След представянето на 
междинните доклади, посочени в 
член 15, и ако е необходимо, Комисията 
може да измени тези решения за целия 
период на допустимост.

2. Годишните програми за наблюдение и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 30 ноември на годината,
предхождаща започването на 
програмата, и впоследствие с решение 
за отпускане на безвъзмездни средства 
за приложените мерки и направените 
разходи в периода 1 януари —
31 декември на програмната година. 

След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

Or. en



PE521.690v01-00 34/40 AM\1006631BG.doc

BG

Обосновка

Много държави членки заявиха, че не могат да спазят предложените нови срокове и 
така изискването за одобрение на Комисията до 30 ноември на годината, 
предхождаща започването на програмата, ще им гарантира финансова сигурност при 
започването на програмите.

Изменение 103
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните програми за 
наблюдение и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 31 януари
на първата година от периода на 
изпълнението им с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

3. Многогодишните програми за 
наблюдение и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 
30 ноември на годината, предхождаща 
започването на програмата, и 
впоследствие с решение за отпускане 
на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

Or. en

Обосновка

Много държави членки заявиха, че не могат да спазят предложените нови срокове и 
така изискването за одобрение на Комисията до 30 ноември на годината, 
предхождаща започването на програмата, ще им гарантира финансова сигурност при 
започването на програмите.

Изменение 104
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема годишни 5. След консултации с държавите 
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или многогодишни насоки, в които да 
посочва фитосанитарните приоритети, 
включително и по-специално относно 
вредители, за които няма данни, че се 
срещат на територията на Съюза, и 
вредители, които се смятат за най-
опасни за територията на Съюза, както и 
критериите, които да се прилагат при 
оценяването на програмите за 
наблюдение.

членки Комисията може да приема 
годишни или многогодишни насоки, в 
които да предлага фитосанитарните 
приоритети, включително и по-
специално относно вредители, за които 
няма данни, че се срещат на територията 
на Съюза, и вредители, които се смятат 
за най-опасни за територията на Съюза, 
както и критериите, които да се 
прилагат при оценяването на 
програмите за наблюдение.

Or. en

Изменение 105
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до 
31 януари всяка година с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода 1 януари —
31 декември същата година. След 

представянето на междинните доклади, 
посочени в член 15, и ако е необходимо, 
Комисията може да измени тези 
решения за целия период на 
допустимост.

2. Годишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до 
30 ноември на годината,
предхождаща започването на 
програмата, и впоследствие с решение 
за отпускане на безвъзмездни средства 
за приложените мерки и направените 
разходи в периода 1 януари —
31 декември на програмната година. 

След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

Or. en

Обосновка

Много държави членки заявиха, че не могат да спазят предложените нови срокове и 
така изискването за одобрение на Комисията до 30 ноември на годината, 
предхождаща започването на програмата, ще им гарантира финансова сигурност при 
започването на програмите.
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Изменение 106
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до 
31 януари на първата година от 
периода на изпълнението им с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода от 
1 януари на първата година от 
изпълнението до края на периода на 
изпълнението им.

3. Многогодишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до
30 ноември на годината, 
предхождаща започването на 
програмата, и впоследствие с решение 
за отпускане на безвъзмездни средства 
за приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

Or. en

Обосновка

Много държави членки заявиха, че не могат да спазят предложените нови срокове и 
така изискването за одобрение на Комисията до 30 ноември на годината, 
предхождаща започването на програмата, ще им гарантира финансова сигурност при 
започването на програмите.

Изменение 107
Марит Полсен

Предложение за регламент
Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтни лаборатории на 
Европейския съюз

Референтни лаборатории на 
Европейския съюз и референтен 
център за хуманно отношение към 
животните 

Or. sv
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Изменение 108
Марит Полсен

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На референтните лаборатории на 
Европейския съюз, посочени в член 32 
от Регламент (ЕО) № 882/2004, може да
бъдат отпускани безвъзмездни средства 
за направените от тях разходи, свързани 
с изпълнението на одобрените от 
Комисията работни програми.

1. На референтните лаборатории на 
Европейския съюз, посочени в член 32 
от Регламент (ЕО) № 882/2004 и на 
референтния център за хуманно 
отношение към животните, посочен 
в член 95 от Регламент (ЕО) 
№ ххх/ххх относно официалния 
контрол (...), може да бъдат отпускани 
безвъзмездни средства за направените 
от тях разходи, свързани с изпълнението 
на одобрените от Комисията работни 
програми.

Or. sv

Изменение 109
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разходи за вземане на проби,

Or. es

Обосновка

Става въпрос за допустим разход по всички програми, свързани със здравето на 
животните, както в действащото законодателство, така и в настоящото 
предложение (чл. 12).

Изменение 110
Хорст Шнелхард
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансово участие на Съюза може 
също така да бъде предоставено за 
подпомагане на инициативи за 
повишаване на информираността и 
съзнанието с цел да се гарантира по-
добро и трайно поведение за спазването 
и прилагането на правилата, посочени в 
член 1.

3. Финансово участие на Съюза може 
също така да бъде предоставено за 
подпомагане на инициативи на 
институциите на ЕС и на държавите 
членки за повишаване на 
информираността и съзнанието, с цел да 
се гарантира по-добро и трайно 
поведение за спазването и прилагането 
на правилата, посочени в член 1.

Or. de

Обосновка

Допълнително прецизиране, за да се избегне прекомерно подаване на заявления за 
финансиране на инициативи за повишаване на информираността.

Изменение 111
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 35 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За прилагането на мерките, посочени 
в дял II, глава I, раздел 1 и дял II, глава 
II, раздел 1, както и в случаите, когато 
това е необходимо, за да се реагира на 
непредвидени обстоятелства, Комисията 
приема ad hoc решения за финансиране 
в съответствие с член 84, параграф 2 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

3. За прилагането на мерките, посочени 
в дял II, глава I, раздел 1 и дял II, глава 
II, раздел 1, както и в случаите, когато 
това е необходимо, за да се реагира на 
непредвидени обстоятелства, Комисията 
приема незабавно приложими актове 
за изпълнение в съответствие с 
член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 
във връзка с член 5 от същия и ad hoc 
решения за финансиране в съответствие 
с член 84, параграф 2 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

Or. en
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Изменение 112
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е целесъобразно,
бенефициерите и съответните държави 
членки предприемат подходящи мерки 
за популяризиране на предоставеното 
финансово участие съгласно настоящия 
регламент, за да информират 
обществеността за ролята на Съюза при 
финансирането на мерките.

1. Бенефициерите и съответните 
държави членки предприемат 
подходящи мерки за популяризиране на 
предоставеното финансово участие 
съгласно настоящия регламент, за да 
информират обществеността за ролята 
на Съюза при финансирането на 
мерките.

Or. de

Обосновка

Бенефициерите и държавите членки следва да бъдат задължени да дават 
информация за предоставеното финансиране.

Изменение 113
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно финансираните мерки 
и резултатите от тях. Определеният с 
настоящия регламент бюджет за 
комуникация обхваща и 
институционалните комуникационни 
дейности относно политическите 
приоритети на Съюза.

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности относно финансираните мерки 
и резултатите от тях.

Or. de
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Обосновка

Комуникационните дейности относно политическите приоритети не следва да бъдат 
част от настоящия регламент.


