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Официалният контрол и другите официални дейности, извършвани с 
оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния 
репродуктивен материал, продуктите за растителна защита и за 
изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 
1151/2012 и [….]/2013 [до Службата за публикации: моля, въведете 
номера на регламента за установяване на разпоредби за управлението на 
разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на 
животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на 
растенията и растителния репродуктивен материал] и директиви 
98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО, 2008/120/EО и
2009/128/EО (регламент относно официалния контрол)

Предложение за регламент
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Изменение 59
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
оглед да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата относно 
здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, 
здравето на растенията и 
растителния репродуктивен 
материал, продуктите за 
растителна защита и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, 
регламенти (ЕС) № 1151/2012 и 
[….]/2013 [до Службата за публикации: 
моля, въведете номера на регламента за 
установяване на разпоредби за 
управлението на разходите във връзка с 
хранителната верига, здравеопазването 
на животните и хуманното отношение 
към тях и във връзка със здравето на 
растенията и растителния 
репродуктивен материал] и 
директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 
2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 
2009/128/ЕО (регламент относно 
официалния контрол)

относно официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
оглед да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата относно 
здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях и за 
изменение на 
регламенти (ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, 
регламенти (ЕС) № 1151/2012 и 
[….]/2013 [до Службата за публикации: 
моля, въведете номера на регламента за 
установяване на разпоредби за 
управлението на разходите във връзка с 
хранителната верига, здравеопазването 
на животните и хуманното отношение 
към тях и във връзка със здравето на 
растенията и растителния 
репродуктивен материал] и 
директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 
2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 
2009/128/ЕО (регламент относно 
официалния контрол)

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. de
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Обосновка

Адаптиране спрямо новопредложеното приложно поле на регламента.

Изменение 60
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
оглед да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата относно 
здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, 
здравето на растенията и 
растителния репродуктивен 
материал, продуктите за растителна 
защита и за изменение на регламенти 
(ЕО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) 
№ 1151/2012 и [….]/2013 [до Службата 
за публикации: моля, въведете номера 
на регламента за установяване на 
разпоредби за управлението на 
разходите във връзка с хранителната 
верига, здравеопазването на животните 
и хуманното отношение към тях и във 
връзка със здравето на растенията и 
растителния репродуктивен материал] и 
директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 
2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 
2009/128/ЕО (регламент относно 
официалния контрол)

относно официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
оглед да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата относно 
здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, 
продуктите за растителна защита и за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 
1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) 
№ 1151/2012 и [….]/2013 [до Службата 
за публикации: моля, въведете номера 
на регламента за установяване на 
разпоредби за управлението на 
разходите във връзка с хранителната 
верига, здравеопазването на животните 
и хуманното отношение към тях и във 
връзка със здравето на растенията и 
растителния репродуктивен материал] и 
директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 
2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО, 2008/120/ЕО и 
2009/128/ЕО (регламент относно 
официалния контрол)

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)
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(Това изменение се прилага в целия 
текст; съображенията следва също да 
бъдат адаптирани в съответствие с 
него.)

Or. en

Обосновка

Двете области (здравето на растенията и растителния репродуктивен материал) 
нямат пряка връзка с безопасността на храните и фуражите. Характеристиките на 
храните и фуражите се придобиват единствено след първичния производствен процес 
и налагат съзнателно решение на оператора. Контролът в двете области се регулира 
от специфични законодателни актове, следователно поставянето на двете области в 
приложното поле и на настоящия регламент би било непропорционално. Разбира се 
след като храните и фуражите влязат във веригата разпоредбите, произтичащи от 
настоящия регламент, следва да бъдат прилагани.

Изменение 61
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Договорът изисква да бъде 
осигурено високо равнище на защита на 
здравето на хората при определянето и 
изпълнението на всички политики и 
дейности на Съюза. Постигането на тази 
цел следва, inter alia, да се осъществява 
чрез мерките във ветеринарната и 
фитосанитарната област, които имат 
за непосредствена цел опазването на 
човешкото здраве.

(1) Договорът изисква да бъде 
осигурено високо равнище на защита на 
здравето на хората при определянето и 
изпълнението на всички политики и 
дейности на Съюза. Постигането на тази 
цел следва, inter alia, да се осъществява 
чрез мерките в областта на 
здравеопазването на животните, 
които имат за непосредствена цел 
опазването на човешкото здраве.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.
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Изменение 62
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Законодателството на Съюза 
предвижда набор от хармонизирани 
правила, за да се гарантира, че храните 
и фуражите са безопасни и 
здравословни и че дейностите, които 
биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на хранителната верига 
или върху защитата на интересите на 
потребителите във връзка с храните и 
информацията относно храните, се 
извършват в съответствие със 
специфични изисквания. Правилата на 
Съюза съществуват и за да се гарантира 
високо равнище на опазване на здравето 
на хората, животните и растенията и
на хуманно отношение към животните 
по цялата хранителна верига и във 
всички области на дейност, в които една 
от основните цели е борбата срещу 
евентуалното разпространение на 
болести по животните, които в някои 
случаи се предават на хората, или на 
вредители, засягащи растенията или 
растителните продукти, както и за 
да се гарантира опазването на 
околната среда от рисковете, които 
биха могли да възникнат от ГМО и 
продуктите за растителна защита. 
Правилата на Съюза гарантират и 
идентичността и качеството на 
растителния репродуктивен 
материал. Правилното прилагане на 
тези правила, по-долу наричани 
събирателно „законодателство на Съюза 
в областта на агрохранителната верига“, 
допринася за функционирането на 
вътрешния пазар.

(3) Законодателството на Съюза 
предвижда набор от хармонизирани 
правила, за да се гарантира, че храните 
и фуражите са безопасни и 
здравословни и че дейностите, които 
биха могли да имат въздействие върху 
безопасността на хранителната верига 
или върху защитата на интересите на 
потребителите във връзка с храните и 
информацията относно храните, се 
извършват в съответствие със 
специфични изисквания. Правилата на 
Съюза съществуват и за да се гарантира 
високо равнище на опазване на здравето 
на хората и животните и на хуманно 
отношение към животните по цялата 
хранителна верига и във всички области 
на дейност, в които една от основните 
цели е борбата срещу евентуалното 
разпространение на болести по 
животните, които в някои случаи се 
предават на хората. Правилното 
прилагане на тези правила, по-долу 
наричани събирателно „законодателство 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига“, допринася за 
функционирането на вътрешния пазар.
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Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 63
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основните правила на Съюза 
относно законодателството в областта 
на фуражите и храните са определени в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедурите относно 
безопасността на храните10. В 
допълнение към тези правила по-
специализираното законодателство в 
областта на храните и фуражите 
обхваща различни области като 
храненето на животните, включително 
медикаментозните фуражи, хигиената 
на храните и фуражите, зоонозите, 
животинските странични продукти, 
остатъците от ветеринарномедицински 
продукти, замърсителите, контрола и 
ликвидирането на болестите по 
животните с последици за здравето на 
хората, етикетирането на храните и 
фуражите, продуктите за растителна 
защита, хранителните и фуражните 
добавки, витамините, минералните соли, 
микроелементите и другите добавки, 
материалите, предназначени за контакт 

(4) Основните правила на Съюза 
относно законодателството в областта 
на фуражите и храните са определени в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедурите относно 
безопасността на храните10. В 
допълнение към тези правила по-
специализираното законодателство в 
областта на храните и фуражите 
обхваща различни области като 
храненето на животните, включително 
медикаментозните фуражи, хигиената 
на храните и фуражите, зоонозите, 
животинските странични продукти, 
остатъците от ветеринарномедицински 
продукти, замърсителите, контрола и 
ликвидирането на болестите по 
животните с последици за здравето на 
хората, етикетирането на храните и 
фуражите, хранителните и фуражните 
добавки, витамините, минералните соли, 
микроелементите и другите добавки, 
материалите, предназначени за контакт 
с храни, изискванията относно 
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с храни, изискванията относно 
качеството и състава, питейната вода, 
йонизацията, новите храни и генетично 
модифицираните организми (ГМО).

качеството и състава, питейната вода, 
йонизацията и новите храни.

__________________ __________________
10 ОВ L 31 от 01.2.2002 г., стр. 1. 10 ОВ L 31 от 01.2.2002 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 64
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Законодателството на Съюза в 
областта на здравето на растенията 
регулира въвеждането, 
установяването и разпространението 
на вредители по растенията, които 
не съществуват или не са широко 
разпространени в рамките на Съюза. 
Неговата цел е да опазва здравето на 
културите в Съюза и на публичните и 
частните зелени площи и горите, 
като същевременно се опазват 
биологичното разнообразие и 
околната среда на Съюза и се 
гарантира качеството и 
безопасността на произведените от 
растения храни и фуражи.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
съображение не е необходимо.

Изменение 65
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Законодателството на Съюза в 
областта на здравето на растенията 
регулира въвеждането, 
установяването и разпространението 
на вредители по растенията, които 
не съществуват или не са широко 
разпространени в рамките на Съюза. 
Неговата цел е да опазва здравето на 
културите в Съюза и на публичните и 
частните зелени площи и горите, 
като същевременно се опазват 
биологичното разнообразие и 
околната среда на Съюза и се 
гарантира качеството и 
безопасността на произведените от 
растения храни и фуражи.

заличава се

Or. en

Изменение 66
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Законодателството на Съюза в 
областта на растителния 

заличава се
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репродуктивен материал урежда 
производството с цел пускане на 
пазара и самото пускане на пазара на 
растителен репродуктивен материал 
от земеделски, зеленчукови, горски, 
плодови, декоративни и лозови видове 
и сортове. Целта на тези правила е на 
ползвателите да се гарантира 
идентичността, здравето и 
качеството на растителния 
репродуктивен материал, както и 
производителността, 
многообразието, здравето и 
качеството на агрохранителната 
верига, а също така да се допринесе за 
опазването на биологичното 
разнообразие и околната среда.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
съображение не е необходимо.

Изменение 67
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Законодателството на Съюза в 
областта на растителния 
репродуктивен материал урежда 
производството с цел пускане на 
пазара и самото пускане на пазара на 
растителен репродуктивен материал 
от земеделски, зеленчукови, горски, 
плодови, декоративни и лозови видове 
и сортове. Целта на тези правила е на 
ползвателите да се гарантира 

заличава се
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идентичността, здравето и 
качеството на растителния 
репродуктивен материал, както и 
производителността, 
многообразието, здравето и 
качеството на агрохранителната 
верига, а също така да се допринесе за 
опазването на биологичното 
разнообразие и околната среда.

Or. en

Изменение 68
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съществуват редица разпоредби 
от законодателството на Съюза в 
областта на агрохранителната 
верига, чието изпълнение не се урежда 
или само частично се урежда от 
Регламент (ЕО) № 882/2004. По-
конкретно някои специфични правила 
относно официалния контрол бяха 
запазени в законодателството на 
Съюза в областта на растителния 
репродуктивен материал и в 
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти и производни продукти, 
непредназначени за консумация от 
човека, и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1774/200212. 
Здравето на растенията също до 
голяма степен попада извън 
приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 882/2004, като 
някои правила относно официалния 
контрол се определят в 

заличава се
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Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 
8 май 2000 г. относно защитните 
мерки срещу въвеждането в 
Общността на вредители по 
растенията или растителните 
продукти и срещу тяхното 
разпространение в Общността13.

__________________
12 ОВ L 300 от 14.11.2009 г., стр. 1.
13 ОВ L 169 от 10.7.2000 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
съображение не е необходимо.

Изменение 69
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съществуват редица разпоредби от 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига, чието 
изпълнение не се урежда или само 
частично се урежда от Регламент (ЕО) 
№ 882/2004. По-конкретно някои 
специфични правила относно 
официалния контрол бяха запазени в 
законодателството на Съюза в 
областта на растителния 
репродуктивен материал и в
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за установяване на 
здравни правила относно странични 
животински продукти и производни 

(14) Съществуват редица разпоредби от 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига, чието 
изпълнение не се урежда или само 
частично се урежда от Регламент (ЕО) 
№ 882/2004. По-конкретно някои 
специфични правила относно 
официалния контрол бяха запазени в 
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за установяване на 
здравни правила относно странични 
животински продукти и производни 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека, и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1774/200212.
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продукти, непредназначени за 
консумация от човека, и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 12. 
Здравето на растенията също до 
голяма степен попада извън 
приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 882/2004, като някои правила 
относно официалния контрол се 
определят в Директива 2000/29/ЕО на 
Съвета от 8 май 2000 г. относно 
защитните мерки срещу 
въвеждането в Общността на 
вредители по растенията или 
растителните продукти и срещу 
тяхното разпространение в 
Общността 13.

__________________ __________________
12 OJ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1. 12 OJ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.
13 OJ L 169, 2.12.2000 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 70
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел рационализиране и 
опростяване на общата законодателна 
рамка, като едновременно с това се 
преследва целта за по-добро регулиране, 
правилата, приложими по отношение на 
официалния контрол в конкретни 
области, следва да бъдат интегрирани в 
единна законодателна рамка относно 
официалния контрол. За тази цел 
Регламент (ЕО) № 882/2004 и други 
актове, уреждащи понастоящем 
официалния контрол в конкретни 
области, следва да бъдат отменени и 
заменени с настоящия регламент.

(16) С цел рационализиране и 
опростяване на общата законодателна 
рамка, като едновременно с това се 
преследва целта за по-добро регулиране, 
правилата, приложими по отношение на 
официалния контрол, следва да бъдат
по-силно интегрирани, при условие че с 
оглед на дейностите по контрол
преследват същата цел. За тази цел 
Регламент (ЕО) № 882/2004 и други 
актове, уреждащи понастоящем 
официалния контрол в конкретни
области, следва да бъдат отменени и 
заменени с настоящия регламент.
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Or. de

Обосновка

Секторните правилата за контрол, които преследват цел на контрол, различна от 
защитата на безопасността на храните, не следва да бъдат интегрирани в 
настоящия регламент.

Изменение 71
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Законодателството на Съюза в 
областта на агрохранителната верига 
възлага на компетентните органи на 
държавите членки специализирани 
задачи, които да се извършват за 
защитата на здравето на животните и
растенията и за хуманно отношение 
към животните, за опазването на 
околната среда във връзка с ГМО и 
продуктите за растителна защита и 
за да се гарантира идентичността и 
високото качество на растителния 
репродуктивен материал. Тези задачи 
представляват дейности от обществен 
интерес, които компетентните органи на 
държавите членки трябва да извършват 
с цел премахване, ограничаване на 
разпространението или намаляване на 
рисковете, които могат да възникнат за 
здравето на хората, животните или
растенията, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда. 
Тези дейности, които включват 
одобрение на продукта, наблюдение, 
надзор и мониторинг, включително за 
епидемиологични цели, както и 
ликвидиране и ограничаване на 
разпространението на болести и други 
задачи по отношение на контрола на 
болестите, се уреждат от същите 

(20) Законодателството на Съюза в 
областта на агрохранителната верига 
възлага на компетентните органи на 
държавите членки специализирани 
задачи, които да се извършват за 
защитата на здравето на животните и за 
хуманното отношение към животните. 
Тези задачи представляват дейности от 
обществен интерес, които 
компетентните органи на държавите 
членки трябва да извършват с цел 
премахване, ограничаване на 
разпространението или намаляване на 
рисковете, които могат да възникнат за 
здравето на хората, животните или за 
хуманното отношение към животните. 
Тези дейности, които включват 
одобрение на продукта, наблюдение, 
надзор и мониторинг, включително за 
епидемиологични цели, както и 
ликвидиране и ограничаване на 
разпространението на болести и други 
задачи по отношение на контрола на 
болестите, се уреждат от същите 
секторни правила, чието изпълнение се 
осигурява посредством официалния 
контрол.
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секторни правила, чието изпълнение се 
осигурява посредством официалния 
контрол.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 72
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Законодателството на Съюза в 
областта на агрохранителната верига 
възлага на компетентните органи на 
държавите членки специализирани 
задачи, които да се извършват за 
защитата на здравето на животните и 
растенията и за хуманно отношение към 
животните, за опазването на околната 
среда във връзка с ГМО и продуктите за 
растителна защита и за да се гарантира 
идентичността и високото качество на 
растителния репродуктивен материал. 
Тези задачи представляват дейности от 
обществен интерес, които 
компетентните органи на държавите 
членки трябва да извършват с цел 
премахване, ограничаване на 
разпространението или намаляване на 
рисковете, които могат да възникнат за 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда. 
Тези дейности, които включват 
одобрение на продукта, наблюдение, 
надзор и мониторинг, включително за 

(20) Законодателството на Съюза в 
областта на агрохранителната верига 
възлага на компетентните органи на 
държавите членки специализирани 
задачи, които да се извършват по-
специално за защитата на здравето на
животните и растенията и за хуманно 
отношение към животните, за 
опазването на околната среда във връзка 
с ГМО и продуктите за растителна 
защита и за да се гарантира 
идентичността и високото качество на 
растителния репродуктивен материал. 
Тези задачи представляват дейности от 
обществен интерес, които 
компетентните органи на държавите 
членки трябва да извършват с цел 
премахване, ограничаване на 
разпространението или намаляване на 
рисковете, които могат да възникнат за 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда. 
Тези дейности, които включват 
одобрение на продукта, наблюдение, 
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епидемиологични цели, както и 
ликвидиране и ограничаване на 
разпространението на болести и други 
задачи по отношение на контрола на 
болестите, се уреждат от същите 
секторни правила, чието изпълнение се 
осигурява посредством официалния 
контрол.

надзор и мониторинг, включително за 
епидемиологични цели, както и 
ликвидиране и ограничаване на 
разпространението на болести и други 
задачи по отношение на контрола на 
болестите, се уреждат от същите 
секторни правила, чието изпълнение се 
осигурява посредством официалния 
контрол.

Or. fr

Обосновка

Понятието „други официални дейности“, дефинирано в член 2, параграф 2, не трябва 
да се ограничава единствено до здравето на животните, здравето на растенията и 
защитата на околната среда. Неговият обхват следва да бъде разширен до всички 
области, предвидени в член 1, параграф 2 по такъв начин, че да обхваща инспекциите, 
извършвани в областта на справедливите търговски практики и в областта на 
безопасността.

Изменение 73
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За извършването на официалния 
контрол с цел проверка на правилното 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига и на другите официални 
дейности, възложени на органите на 
държавите членки от законодателството 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, държавите 
членки следва да определят 
компетентни органи, които действат в 
обществен интерес, разполагат с 
подходящо оборудване, обезпечени са с 
ресурси и предоставят гаранции за 
безпристрастност и професионализъм.
Компетентните органи следва да 

(23) За извършването на официалния 
контрол с цел проверка на правилното 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига и на другите официални 
дейности, възложени на органите на 
държавите членки от законодателството 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, държавите 
членки следва да определят 
компетентни публични органи, които 
действат в обществен интерес и 
гарантират качеството, 
последователността и 
ефективността на официалния 
контрол. Определеният компетентен 
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гарантират качеството, 
последователността и ефективност 
на официалния контрол.

орган или органи следва да разполагат с 
подходящо оборудване, да бъдат
обезпечени с ресурси, а държавите 
членки следва да са в състояние да 
предоставят гаранции за 
безпристрастност и професионализъм, 
като осигурят независимостта на 
компетентните органи от 
операторите, действащи в рамките 
на агрохранителната верига.

Or. en

Обосновка

Важно е лицата, осъществяващи официален контрол, да не участват е конфликт на 
интереси с операторите, които подлежат на официален контрол или на други 
официални дейности. Следователно държавите членки трябва да гарантират, че 
компетентните органи и другите органи с делегирани правомощия, които 
осъществяват официален контрол, са напълно независими от операторите, 
действащи в агрохранителната верига.

Изменение 74
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За извършването на официалния 
контрол с цел проверка на правилното 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига и на другите официални 
дейности, възложени на органите на 
държавите членки от законодателството 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, държавите 
членки следва да определят 
компетентни органи, които действат в 
обществен интерес, разполагат с 
подходящо оборудване, обезпечени са с 
ресурси и предоставят гаранции за 
безпристрастност и професионализъм. 

(23) За извършването на официалния 
контрол с цел проверка на правилното 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига и на другите официални 
дейности, възложени на органите на 
държавите членки от законодателството 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, държавите 
членки следва да определят 
компетентни органи във всички 
области, попадащи в приложното 
поле на регламента, които да действат 
в обществен интерес, разполагат с 
подходящо оборудване, обезпечени са с 
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Компетентните органи следва да 
гарантират качеството, 
последователността и ефективност на 
официалния контрол.

ресурси и предоставят гаранции за 
безпристрастност и професионализъм. 
Компетентните органи следва да 
гарантират качеството, 
последователността и ефективността
на официалния контрол.

Or. bg

Изменение 75
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За извършването на официалния 
контрол с цел проверка на правилното 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига и на другите официални 
дейности, възложени на органите на 
държавите членки от законодателството 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, държавите 
членки следва да определят 
компетентни органи, които действат в 
обществен интерес, разполагат с 
подходящо оборудване, обезпечени са с 
ресурси и предоставят гаранции за 
безпристрастност и професионализъм. 
Компетентните органи следва да 
гарантират качеството, 
последователността и ефективност на 
официалния контрол.

(23) За извършването на официалния 
контрол с цел проверка на правилното 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига и на другите официални 
дейности, възложени на органите на 
държавите членки от законодателството 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, държавите 
членки следва да определят 
компетентни органи, които действат в 
обществен интерес, разполагат с 
подходящо оборудване, обезпечени са с 
ресурси и предоставят гаранции за
независимост, безпристрастност и 
професионализъм. Компетентните 
органи следва да гарантират качеството, 
последователността и ефективност на 
официалния контрол.

Or. en

Изменение 76
Ерик Андрийо
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Предложение за регламент
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) За да се гарантира спазването 
на настоящия регламент, одитите, 
извършвани от компетентните 
органи или извършвани по тяхно 
искане, могат да се основават на 
международни стандарти, в случай че 
разпоредбите на тези стандарти 
отговарят на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Компетентните органи трябва да въведат вътрешни одити с цел да подобрят 
своята организация и функциониране. Определени точки от регламента имат прилики 
с изискванията на стандарти ISO/IEC 17020 или 17065 (например EN 45011) и е 
необходимо действията, реализирани от компетентните органи въз основа на 
международните стандарти в глобален контекст, да бъдат насърчавани.

Изменение 77
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Операторите следва да имат право 
да обжалват решенията, взети от 
компетентните органи, и да бъдат 
информирани за това право.

(25) Операторите имат право да 
обжалват решенията, взети от 
компетентните органи. 
Компетентните органи информират 
операторите за това право.

Or. de

Изменение 78
Хорст Шнелхард
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Компетентните органи следва да 
гарантират, че служителите, отговарящи 
за официалния контрол, не оповестяват 
информация, придобита по време на 
неговото извършване, която 
представлява професионална тайна.
Освен ако не съществува висш 
интерес, който оправдава това 
оповестяване, професионалната 
тайна следва да обхваща 
информацията, която би могла да 
възпрепятства постигането на целта 
на инспекциите, разследванията или 
одитите, защитата на търговските 
интереси, защитата на съдебните 
процедури и на правните становища. 
Независимо от това 
професионалната тайна не следва да 
възпрепятства компетентните 
органи да оповестяват фактическа 
информация за резултатите от 
официалния контрол по отношение на 
отделни оператори, когато на 
съответния оператор е била дадена 
възможност да изрази становище по 
него преди оповестяването и това 
становище е взето под внимание или е 
представено заедно с разкритата от 
компетентните органи информация.
Необходимостта от опазване на 
професионалната тайна също така 
не засяга задължението за 
информиране на обществеността,
когато са налице основателни 
причини да се подозира, че дадена 
храна или фураж може да 
представлява риск за здравето в 
съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. 
Задължението на компетентните 
органи да информират обществеността в 
случаи, при които има основателни 

(26) Компетентните органи следва да 
гарантират, че служителите, отговарящи 
за официалния контрол — освен в 
рамките на вътрешноведомствените 
задължения за докладване — не 
оповестяват информация, придобита по 
време на неговото извършване, която 
представлява професионална тайна.
Когато са налице причини да се 
предполага, че съществува опасност за 
здравето на хората или животните 
или че съществуват други груби 
несъответствия със 
законодателството в областта на 
храните, компетентните органи
следва да предприемат подходящи 
стъпки за информиране на 
обществеността. При това следва, 
по-специално по отношение на 
назоваването на наименованията на 
продуктите или на имената на 
засегнатите предприятия, да се 
защитава пропорциалността на 
предприетите мерки спрямо размера 
на несъответствието. Фактическа 
информация за резултатите от 
официалния контрол по отношение на 
отделни оператори може да се 
публикува, когато на съответния 
оператор е била дадена възможност да 
изрази становище по него преди 
оповестяването и това становище е 
взето под внимание и е представено
едновременно заедно с разкритата от 
компетентните органи информация. 
Задължението на компетентните органи 
да информират обществеността в 
случаи, при които има основателни 
причини да се подозира, че дадена храна 
или фураж може да представлява риск 
за здравето на хората или животните в 
съответствие с член 10 от 
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причини да се подозира, че дадена храна 
или фураж може да представлява риск 
за здравето на хората или животните в 
съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, както и 
правото на физическите лица на защита 
на техните лични данни, предвидено в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни16, следва да не бъдат 
засегнати от настоящия регламент.

Регламент (ЕО) № 178/2002, както и 
правото на физическите лица на защита 
на техните лични данни, предвидено в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни16, следва да не бъдат 
засегнати от настоящия регламент.

__________________ __________________
16 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31. 16 ОВ L 281 от 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. de

Обосновка

Компетентните органи следва да информират обществеността в случай на опасност 
за здравето на хората или животните или при друго грубо несъответствие с 
приложимите разпоредби. Естеството на информацията следва да бъде съобразено с 
размера на несъответствието, за да не се обременяват предприятията по погрешка 
или по-дълго, отколкото е необходимо за отстраняването на нарушението.

Изменение 79
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се запази ефективността на 
официалния контрол при проверката на 
съответствието, не следва да се 
извършва никакво предупреждение 
преди извършването на контрола, освен 
ако характерът на дейностите по 
официалния контрол не изисква друго 
(какъвто по-специално е случаят с 
одитните дейности).

(28) За да се запази ефективността на 
официалния контрол при проверката на 
съответствието, не следва да се 
извършва никакво предупреждение за 
датата на контрола преди 
извършването на контрола, освен ако 
характерът на дейностите по 
официалния контрол не изисква друго 
(какъвто по-специално е случаят с 



AM\1013302BG.doc 23/139 PE526.075v01-00

BG

одитните дейности).

Or. de

Обосновка

С цел подготовка на извършването на ефикасен официален контрол операторите 
често трябва да изготвят определени документи, като са помолени от 
компетентните органи да направят това преди извършването на контрола. В случай 
че осъществяването на подобен предварителен контакт не може да се избегне, 
точната дата на контрола не следва обаче да се съобщава на предприятието.

Изменение 80
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Компетентните органи действат в 
интерес на операторите и на широката 
общественост, като гарантират, че 
високите стандарти на защита, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига, последователно се съхраняват и 
опазват чрез подходящи действия за 
осигуряване на изпълнението, и че 
съответствието с тези правила е 
гарантирано чрез официалния контрол 
по цялата агрохранителна верига. 
Поради това компетентните органи 
следва да се отчитат пред операторите и
широката общественост за ефикасността 
и ефективността на извършвания от тях 
официален контрол. Те следва да 
предоставят достъп до информация 
относно организацията и 
осъществяването на официалния 
контрол и другите официални дейности 
и редовно да публикуват информация 
относно официалния контрол и 
резултатите от него. Компетентните 

(32) Компетентните органи действат в 
интерес на операторите и на широката 
общественост, като гарантират, че 
високите стандарти на защита, 
установени от законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига, последователно се съхраняват и 
опазват чрез подходящи действия за 
осигуряване на изпълнението, и че 
съответствието с тези правила е 
гарантирано чрез официалния контрол 
по цялата агрохранителна верига. 
Поради това компетентните органи 
следва да се отчитат пред операторите и 
широката общественост за ефикасността 
и ефективността на извършвания от тях 
официален контрол. Те следва да 
предоставят достъп до информация 
относно организацията и 
осъществяването на официалния 
контрол и другите официални дейности 
и редовно да публикуват информация 
относно официалния контрол и 
резултатите от него. Компетентните 
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органи следва също така при 
определени условия да имат право да 
публикуват или да предоставят 
информация относно класирането на 
отделните оператори въз основа на 
резултатите от официалния контрол.

органи следва също така при 
определени условия да публикуват или 
да предоставят информация относно 
класирането на отделните оператори въз 
основа на резултатите от официалния 
контрол.

Or. en

Изменение 81
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За да се улесни установяването на 
несъответствия и да се рационализира 
предприемането на корективни 
действия от страна на съответния 
оператор, резултатите от официалния 
контрол следва да бъдат вписвани в 
доклад, копие от който следва да бъде 
предоставено на оператора. Когато 
официалният контрол изисква 
постоянното или редовно присъствие на 
служителите на компетентните органи, 
за да се осъществява мониторинг на 
дейностите на оператора, изготвянето на 
доклад за всяка отделна инспекция или 
посещение при оператора би било 
несъразмерна тежест. В такива случаи 
следва да се изготвят доклади с честота, 
която дава възможност на 
компетентните органи и на оператора да 
бъдат редовно информирани за 
равнището на съответствие и незабавно 
информирани относно всички 
установени слабости.

(34) За да се улесни установяването на 
несъответствия и да се рационализира 
предприемането на корективни 
действия от страна на съответния 
оператор, резултатите от официалния 
контрол, при който са установени 
несъответствия с приложимите 
правила, следва да бъдат вписвани в 
доклад. Копие от този доклад се 
представя на оператора. Когато 
официалният контрол изисква 
постоянното или редовно присъствие на 
служителите на компетентните органи, 
за да се осъществява мониторинг на 
дейностите на оператора, изготвянето на 
доклад за всяка отделна инспекция или 
посещение при оператора би било 
несъразмерна тежест. В такива случаи 
следва да се изготвят доклади с честота, 
която дава възможност на 
компетентните органи и на оператора да 
бъдат редовно информирани за 
равнището на съответствие и незабавно 
информирани относно всички 
установени слабости. Освен това, за да 
се намали административната 
тежест следва да бъде достатъчно 
резултатите от извършените 
мероприятия по контрол на 
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граничните контролни пунктове да 
бъдат вписани в единния здравен 
документ за въвеждане (ЕЗДВ).

Or. de

Обосновка

Общият брой на извършените мероприятия по контрол, както и резултатът от тях 
се публикуват съгласно член 10 от предложението на Комисията, така че тази 
статистика дава информация относно преминатия успешно контрол. В този случай 
допълнително докладване не следва да бъде необходимо.

Изменение 82
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Настоящият регламент установява
единна законодателна рамка относно 
организирането на официалния контрол 
с цел проверка на съответствието с 
правилата в областта на 
агрохранителната верига във всички 
области, които влизат в обхвата на тези 
правила. В някои от тези области в 
законодателството на Съюза се 
определят подробни изисквания, за 
чието спазване са необходими 
специални умения и средства за 
извършване на официалния контрол. За 
да се избегне съществуването на 
различаващи се практики по 
осигуряване на изпълнението, които 
биха могли да доведат до нееднаква 
защита на здравето на хората,
животните и растенията, на 
хуманното отношение към животните и 
— по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита 
— на околната среда, до 
възпрепятстване на функционирането на 

(36) Настоящият регламент установява 
законодателна рамка относно 
организирането на официалния контрол 
с цел проверка на съответствието с 
правилата в областта на 
агрохранителната верига във всички 
области, които влизат в обхвата на тези 
правила. В някои от тези области в 
законодателството на Съюза се 
определят подробни изисквания, за 
чието спазване са необходими 
специални умения и средства за 
извършване на официалния контрол. За 
да се избегне съществуването на 
различаващи се практики по 
осигуряване на изпълнението, които 
биха могли да доведат до нееднаква 
защита на здравето на хората и 
животните, както и на хуманното 
отношение към животните, до 
възпрепятстване на функционирането на 
вътрешния пазар на животни и стоки, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент, и до нарушаване 
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вътрешния пазар на животни и стоки, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент, и до нарушаване 
на конкуренцията, Комисията следва да 
има възможност да допълва 
предвидените в настоящия регламент 
правила чрез приемането на специални 
правила относно официалния контрол, 
които са в състояние да отговорят на 
нуждите от контрол в тези области. По-
специално в подобни правила следва да 
се определят специфични изисквания за 
извършване на официалния контрол и 
минималната му честота, мерки, които 
са специфични или допълнителни 
спрямо предвидените в настоящия 
регламент и които компетентните 
органи следва да предприемат във 
връзка с наличието на несъответствие с 
изискванията, специфични 
отговорности и задачи на 
компетентните органи в допълнение 
към предвидените в настоящия 
регламент, както и специфични 
критерии за задействане на 
предвидените в настоящия регламент 
механизми за административна помощ. 
В други случаи тези допълнителни 
правила биха могли да се окажат 
необходими, за да се осигури по-
подробна рамка за извършването на 
официален контрол по отношение на 
храни и фуражи, когато се появи нова 
информация за рискове за здравето на 
хората или животните или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — при риск за 
околната среда, и тази информация 
показва, че при липсата на общи 
спецификации за извършването на 
официален контрол в отделните 
държави членки контролът не би могъл 
да осигури очакваното равнище на 
защита срещу тези рискове, както е 
предвидено от законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига.

на конкуренцията, Комисията следва да 
има възможност да допълва 
предвидените в настоящия регламент 
правила чрез приемането на специални 
правила относно официалния контрол, 
които са в състояние да отговорят на 
нуждите от контрол в тези области. По-
специално в подобни правила следва да 
се определят специфични изисквания за 
извършване на официалния контрол и 
минималната му честота, мерки, които 
са специфични или допълнителни 
спрямо предвидените в настоящия 
регламент и които компетентните 
органи следва да предприемат във 
връзка с наличието на несъответствие с 
изискванията, специфични 
отговорности и задачи на 
компетентните органи в допълнение 
към предвидените в настоящия 
регламент, както и специфични 
критерии за задействане на 
предвидените в настоящия регламент 
механизми за административна помощ. 
В други случаи тези допълнителни 
правила биха могли да се окажат 
необходими, за да се осигури по-
подробна рамка за извършването на 
официален контрол по отношение на 
храни и фуражи, когато се появи нова 
информация за рискове за здравето на 
хората или животните, и тази 
информация показва, че при липсата на 
общи спецификации за извършването на 
официален контрол в отделните 
държави членки контролът не би могъл 
да осигури очакваното равнище на 
защита срещу тези рискове, както е 
предвидено от законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига.
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(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст.)

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 83
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Компетентните органи следва да 
могат да делегират някои от задачите си 
на други органи. Следва да бъдат 
определени подходящи условия, за да се 
гарантира, че ще бъдат съхранени 
безпристрастността, качеството и
последователността на официалния 
контрол и на другите официални 
дейности. Органът с делегирани 
правомощия следва по-специално да 
бъде акредитиран в съответствие със 
стандарта на ISO за извършването на 
инспекции.

(37) Компетентните органи следва да 
могат да делегират някои от задачите си 
на други публични органи. Следва да 
бъдат определени подходящи условия, 
за да се гарантира, че ще бъдат 
съхранени безпристрастността, 
качеството и последователността на 
официалния контрол и на другите 
официални дейности. Органът с 
делегирани правомощия следва по-
специално да бъде акредитиран в 
съответствие със стандарта на ISO за 
извършването на инспекции, да не 
участва в никакъв конфликт на 
интереси и да бъде независим от 
операторите, действащи в рамките 
на агрохранителната верига.

Or. en

Обосновка

Важно е лицата, осъществяващи официален контрол, да не участват е конфликт на 
интереси с операторите, които подлежат на официален контрол или на други 
официални дейности. Следователно държавите членки трябва да гарантират, че 
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компетентните органи и другите органи с делегирани правомощия, които 
осъществяват официален контрол, са напълно независими от операторите, 
действащи в агрохранителната верига.

Изменение 84
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се гарантира надеждност и 
последователност на официалния 
контрол и другите официални дейности 
в рамките на Съюза, методите, 
използвани за вземане на проби и за 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика, следва да отговарят на 
съвременните научни стандарти, да 
съответстват на специфичните нужди на 
съответната лаборатория по отношение 
на извършването на анализи, 
изследвания и диагностика и да 
предлагат издържани и надеждни 
резултати в областта на анализите, 
изследванията и диагностиката. Следва 
да бъдат установени ясни правила за 
избора на метода, който да бъде 
използван, когато различни източници, 
като Международната организация по 
стандартизация (ISO), Европейската и 
средиземноморска организация за 
растителна защита (EPPO), 
Международната конвенция по 
растителна защита (IPPC),
Световната организация за 
здравеопазване на животните (OIE), 
Европейския съюз и националните 
референтни лаборатории, или пък 
националните правила дават 
възможност за наличие на повече от 
един метод.

(38) За да се гарантира надеждност и 
последователност на официалния 
контрол и другите официални дейности 
в рамките на Съюза, методите, 
използвани за вземане на проби и за 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика, следва да отговарят на 
съвременните научни стандарти, да 
съответстват на специфичните нужди на 
съответната лаборатория по отношение 
на извършването на анализи, 
изследвания и диагностика и да 
предлагат издържани и надеждни 
резултати в областта на анализите, 
изследванията и диагностиката. Следва 
да бъдат установени ясни правила за 
избора на метода, който да бъде 
използван, когато различни източници, 
като Международната организация по 
стандартизация (ISO), Световната 
организация за здравеопазване на 
животните (OIE), референтните 
лаборатории на Европейския съюз и 
националните референтни лаборатории, 
или пък националните правила дават 
възможност за наличие на повече от 
един метод.

Or. de
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Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 85
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Операторите, чиито животни или 
стоки подлежат на вземане на проби, 
анализ, изследване или диагностика в 
рамките на официалния контрол, следва 
да имат право да поискат становището 
на втори експерт, което следва да 
включва вземане на втора проба с цел да 
бъде извършен насрещен анализ, 
изследване или диагностика, освен ако 
такова второ вземане на проба е 
технически невъзможно или 
неприложимо. По-специално такъв би 
бил случаят, когато честотата на поява 
на опасността е особено ниска при 
животното или стоката или нейното 
разпространение е изключително слабо 
или неравномерно. По тази причина 
Международната конвенция по 
растителна защита отхвърля 
използването на насрещни проби за 
оценка на наличието на карантинни 
вредители в растенията или 
растителните продукти.

(39) Операторите, чиито животни или 
стоки подлежат на вземане на проби, 
анализ, изследване или диагностика в 
рамките на официалния контрол, следва 
да имат право да поискат становището 
на втори експерт, което следва да 
включва вземане на втора проба с цел да 
бъде извършен насрещен анализ, 
изследване или диагностика, освен ако 
такова второ вземане на проба е 
технически невъзможно или 
неприложимо. По-специално такъв би 
бил случаят, когато честотата на поява 
на опасността е особено ниска при 
животното или стоката или нейното 
разпространение е изключително слабо 
или неравномерно.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.
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Изменение 86
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С цел да се осигури гъвкавост и 
пропорционалност на подхода по-
специално по отношение на 
лаборатории, работещи в областта на 
здравето на животните или 
растенията, следва да се предвиди 
възможност за приемане на дерогации, 
за да се позволи някои лаборатории да 
не бъдат акредитирани по отношение на 
всички използвани от тях методи. Освен 
това акредитацията на дадена 
лаборатория по отношение на всички 
методи, които тя следва да използва в 
качеството ѝ на официална лаборатория, 
би могла да не бъде непосредствено 
налична в някои случаи, когато следва 
да се използват нови или модифицирани 
наскоро методи, както и в случаи на 
нововъзникващи рискове или 
извънредни ситуации. При определени 
условия на официалните лаборатории 
следва да се позволи да извършват 
анализи, изследвания и диагностика за 
компетентните органи, преди да са 
получили съответната акредитация.

(43) С цел да се осигури гъвкавост и 
пропорционалност на подхода по-
специално по отношение на 
лаборатории, работещи в областта на 
здравето на животните, следва да се 
предвиди възможност за приемане на 
дерогации, за да се позволи някои 
лаборатории да не бъдат акредитирани 
по отношение на всички използвани от 
тях методи. Освен това акредитацията 
на дадена лаборатория по отношение на 
всички методи, които тя следва да 
използва в качеството ѝ на официална 
лаборатория, би могла да не бъде 
непосредствено налична в някои случаи, 
когато следва да се използват нови или 
модифицирани наскоро методи, както и 
в случаи на нововъзникващи рискове 
или извънредни ситуации. При 
определени условия на официалните 
лаборатории следва да се позволи да 
извършват анализи, изследвания и 
диагностика за компетентните органи, 
преди да са получили съответната 
акредитация.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.
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Изменение 87
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Като се имат предвид рисковете за 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда, 
които някои животни или стоки могат 
да предизвикат, тези животни и стоки 
следва да бъдат предмет на специален 
официален контрол, който да се 
извършва при въвеждането им в Съюза. 
Настоящите правила на Съюза изискват 
официалният контрол да бъде 
извършван на границите на Съюза, за да 
се провери, че стандартите относно 
здравето на хората, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях, приложими по отношение на 
животни, продукти от животински 
произход, зародишни продукти и 
странични животински продукти, се 
спазват и че растенията и 
растителните продукти отговарят 
на фитосанитарните изисквания. 
Засилен контрол при въвеждане в Съюза 
се извършва и на някои други стоки, 
когато нововъзникващи или вече 
известни рискове обосновават това. В 
настоящия регламент следва да бъдат 
предвидени особеностите на този 
контрол, който понастоящем се урежда 
от разпоредбите на Директива 97/78/ЕО 
на Съвета от 18 декември 1997 г. за 
определяне на принципите, които 
регулират организацията на 
ветеринарните проверки на продуктите, 
въведени в Общността от трети 
страни18, Директива 91/496/ЕИО на 
Съвета от 15 юли 1991 г. относно 
определяне на принципите на 
организация на ветеринарните проверки 
на животни, въведени в Общността от 

(45) Като се имат предвид рисковете за 
здравето на хората и животните или за 
хуманното отношение към животните, 
които някои животни или стоки могат 
да предизвикат, тези животни и стоки 
следва да бъдат предмет на специален 
официален контрол, който да се 
извършва при въвеждането им в Съюза. 
Настоящите правила на Съюза изискват 
официалният контрол да бъде 
извършван на границите на Съюза, за да 
се провери, че стандартите относно 
здравето на хората, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях, приложими по отношение на 
животни, продукти от животински 
произход, зародишни продукти и 
странични животински продукти, се 
спазват. Засилен контрол при въвеждане 
в Съюза се извършва и на някои други 
стоки, когато нововъзникващи или вече 
известни рискове обосновават това. В 
настоящия регламент следва да бъдат 
предвидени особеностите на този 
контрол, който понастоящем се урежда 
от разпоредбите на Директива 97/78/ЕО 
на Съвета от 18 декември 1997 г. за 
определяне на принципите, които 
регулират организацията на 
ветеринарните проверки на продуктите, 
въведени в Общността от трети 
страни18, Директива 91/496/ЕИО на 
Съвета от 15 юли 1991 г. относно 
определяне на принципите на 
организация на ветеринарните проверки 
на животни, въведени в Общността от 
трети страни, и за изменение на 
директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 
90/675/ЕИО19, Директива 2000/29/ЕО на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 669/2009 на 
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трети страни, и за изменение на 
директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 
90/675/ЕИО19, Директива 2000/29/ЕО на 
Съвета и Регламент (ЕО) № 669/2009 на 
Комисията за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на засиления официален 
контрол върху вноса на някои фуражи и 
храни от неживотински произход и за 
изменение на Решение 2006/504/ЕО20.

Комисията за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на засиления официален 
контрол върху вноса на някои фуражи и 
храни от неживотински произход и за 
изменение на Решение 2006/504/ЕО20.

__________________ __________________
18 ОВ L 24 от 30.1.1998 г., стр. 9. 18 ОВ L 24 от 30.1.1998 г., стр. 9.
19 ОВ L 268 от 24.9.1991 г., стр. 56. 19 ОВ L 268 от 24.9.1991 г., стр. 56.
20 ОВ L 194 от 25.7.2009 г., стр. 11. 20 ОВ L 194 от 25.7.2009 г., стр. 11.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 88
Джули Гърлинг

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 

(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 
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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 
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.

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 
ефективният надзор на пазара по 
цялата агрохранителна верига. Такава 
система по своята същност е сложна и 
ресурсоемка, така 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.

Or. en
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Изменение 89
Хорст Шнелхард

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 
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 

(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 
ефективният надзор на пазара по 
цялата агрохранителна верига. Такава 
система по своята същност е сложна и 
ресурсоемка, така 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 
зависимостта на системата за официален 
контрол от публичните финанси, 
компетентните органи следва да могат 
да събират такси или налози, 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 
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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.

областта на хигиената на храните и 
фуражите. Следва също да се събират 
такси или налози 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.

Or. de

Обосновка

Адаптиране спрямо измененията на глава VI относно финансирането на официалния 
контрол.

Изменение 90
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Таксите следва да покриват, но без 
да надхвърлят, разходите, възникващи 
за компетентните органи при 
извършването на официалния контрол. 
Тези разходи следва да се изчисляват 
въз основа на всяко отделно 
мероприятие по официален контрол
или въз основа на всички мероприятия 
по официален контрол, извършени 
през определен период от време.
Когато тези такси се прилагат въз 
основа на действителните разходи за 
всяко отделно мероприятие по 
официален контрол, на операторите с 
добри данни във връзка с осигуряването 
на съответствие с изискванията следва 

(55) Таксите или налозите следва да 
покриват, но без да надхвърлят, 
разходите, възникващи за 
компетентните органи при 
извършването на официалния контрол. 
Тези разходи следва да се изчисляват 
въз основа на мероприятията по 
официален контрол, извършени през 
определен период от време. На 
операторите с добри данни във връзка с 
осигуряването на съответствие с 
изискванията следва да се налагат като 
цяло по-малки такси спрямо тези, които 
не осигуряват такова съответствие, тъй 
като спрямо първите следва да бъде 
упражняван официален контрол с по-
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да се налагат като цяло по-малки такси 
спрямо тези, които не осигуряват такова 
съответствие, тъй като спрямо първите 
следва да бъде упражняван официален 
контрол с по-ниска честота. С цел да се 
насърчи спазването на 
законодателството на Съюза от всички 
оператори, без значение какъв е 
използваният метод (основаващ се на 
действителните разходи или под 
формата на фиксирана такса), който 
всяка държава членка ще избере за 
изчисляване на таксите, когато 
последните се изчисляват въз основа 
на цялостните разходи, възникнали за 
компетентните органи през 
определен период от време, и се 
налагат на всички оператори 
независимо от това дали те 
подлежат на официален контрол през 
референтния период, тези такси
следва да се изчисляват така, че да 
поощряват операторите с неизменно 
добри данни във връзка с 
осигуряването на съответствие със 
законодателството на Съюза в 
областта на хранителната верига.

ниска честота. С цел да се насърчи 
спазването на законодателството на 
Съюза от всички оператори, без 
значение какъв е използваният метод на 
финансиране, който всяка държава 
членка ще избере, таксите или 
налозите следва да се изчисляват така, 
че да поощряват операторите с 
неизменно добри данни. При 
определянето на таксите или 
налозите държавите членки следва да 
вземат предвид особената ситуация 
на засегнатото предприятие с оглед 
на неговите рискови фактори, 
производителност, методи за 
производство и преработване, както 
и географско положение.

Or. de

Обосновка

Адаптиране спрямо измененията на глава VI относно финансирането на официалния 
контрол.

Изменение 91
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Следва да бъде забранено прякото 
или косвеното възстановяване на 

заличава се
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събираните от компетентните
органи такси, тъй като това би 
поставило операторите, които не се 
ползват от възстановяването им, в 
неизгодно положение и потенциално 
води до нарушаване на 
конкуренцията. Въпреки това с цел 
предоставяне на подкрепа на 
микропредприятията те следва да 
бъдат освободени от заплащане на 
таксите, събирани в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 92
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Следва да бъде забранено прякото 
или косвеното възстановяване на 
събираните от компетентните органи 
такси, тъй като това би поставило 
операторите, които не се ползват от 
възстановяването им, в неизгодно 
положение и потенциално води до 
нарушаване на конкуренцията. Въпреки 
това с цел предоставяне на подкрепа 
на микропредприятията те следва да 
бъдат освободени от заплащане на 
таксите, събирани в съответствие с 
настоящия регламент.

(56) Следва да бъде забранено прякото 
или косвеното възстановяване на 
събираните от компетентните органи 
такси, тъй като това би поставило 
операторите, които не се ползват от 
възстановяването им, в неизгодно 
положение и потенциално води до 
нарушаване на конкуренцията.

Or. en

Изменение 93
Анна Росбак

Предложение за регламент
Съображение 56
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Следва да бъде забранено прякото 
или косвеното възстановяване на 
събираните от компетентните органи 
такси, тъй като това би поставило 
операторите, които не се ползват от 
възстановяването им, в неизгодно 
положение и потенциално води до 
нарушаване на конкуренцията. Въпреки 
това с цел предоставяне на подкрепа 
на микропредприятията те следва да 
бъдат освободени от заплащане на 
таксите, събирани в съответствие с 
настоящия регламент.

(56) Следва да бъде забранено прякото 
или косвеното възстановяване на 
събираните от компетентните органи 
такси, тъй като това би поставило 
операторите, които не се ползват от 
възстановяването им, в неизгодно 
положение и потенциално води до 
нарушаване на конкуренцията.

Or. en

Изменение 94
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Следва да бъде забранено прякото 
или косвеното възстановяване на 
събираните от компетентните органи 
такси, тъй като това би поставило 
операторите, които не се ползват от 
възстановяването им, в неизгодно 
положение и потенциално води до 
нарушаване на конкуренцията. Въпреки 
това с цел предоставяне на подкрепа на 
микропредприятията те следва да бъдат 
освободени от заплащане на таксите, 
събирани в съответствие с настоящия 
регламент.

(56) Следва да бъде забранено прякото 
или косвеното възстановяване на 
събираните от компетентните органи 
такси, тъй като това би поставило 
операторите, които не се ползват от 
възстановяването им, в неизгодно 
положение и потенциално води до 
нарушаване на конкуренцията. С цел 
предоставяне на подкрепа на 
микропредприятията те следва да бъдат 
освободени от заплащане на таксите, 
събирани в съответствие с настоящия 
регламент. Въпреки това 
определянето на тези предприятия 
въз основа на годишния им доход в 
евро ще доведе до много повече случаи 
на освобождавания в някои държави 
членки и може да наложи 
допълнителна финансова тежест на 
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националните органи в най-бедните 
държави членки. Следователно всяка 
държава членка следва да определи 
критериите за освобождаване на 
микропредприятията на нейна 
територия.

Or. en

Изменение 95
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Официалният контрол и другите 
официални дейности следва да се 
основават на методи на анализ, 
изследване и диагностика, които 
отговарят на съвременните научни 
стандарти и предлагат издържани, 
надеждни и съпоставими резултати в 
целия Съюз. Поради това методите, 
използвани от официалните 
лаборатории, както и качеството и 
еднообразието на получените въз основа 
на тях данни от анализите, 
изследванията и диагностиката следва 
да се подобряват непрекъснато. За тази 
цел Комисията следва да има 
възможност да определя референтни 
лаборатории на Европейския съюз във 
всички области от хранителната верига, 
в които има необходимост от точни и 
надеждни резултати от анализи, 
изследвания и диагностика, и да разчита 
на тяхната експертна помощ. 
Референтните лаборатории на 
Европейския съюз следва по-специално 
да гарантират, че националните 
референтни лаборатории и официалните 
лаборатории разполагат с актуализирана 
информация за наличните методи, 
организират или участват активно в 

(60) Официалният контрол и другите 
официални дейности следва да се 
основават на методи на анализ, 
изследване и диагностика, които 
отговарят на съвременните научни 
стандарти и предлагат издържани, 
надеждни и съпоставими резултати в 
целия Съюз. Поради това методите, 
използвани от официалните 
лаборатории, както и качеството и 
еднообразието на получените въз основа 
на тях данни от анализите, 
изследванията и диагностиката следва 
да се подобряват непрекъснато. За тази 
цел Комисията следва да има 
възможност да определя референтни 
лаборатории на Европейския съюз във 
всички области от хранителната верига, 
в които да се осъществяват надеждни 
и точни анализи, предназначени за
изследвания и диагностика, и да разчита 
на тяхната експертиза в случай на 
необходимост. Референтните 
лаборатории на Европейския съюз 
следва по-специално да гарантират, че 
националните референтни лаборатории, 
акредитирани в съответствие с 
европейските стандарти, и 
официалните лаборатории разполагат с 
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междулабораторни сравнителни 
изследвания и предлагат курсове за 
обучение, предназначени за 
националните референтни лаборатории 
или официалните лаборатории.

актуализирана информация, 
инфраструктура и техническо 
оборудване за наличните методи, 
организират или участват активно в 
междулабораторни сравнителни 
изследвания и предлагат курсове за 
обучение, предназначени за
унифициране на методите и 
еднозначно тълкуване на 
резултатите от националните 
референтни лаборатории или 
официалните лаборатории.

Or. bg

Изменение 96
Марио Пирило

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Официалният контрол и другите 
официални дейности следва да се 
основават на методи на анализ, 
изследване и диагностика, които 
отговарят на съвременните научни 
стандарти и предлагат издържани, 
надеждни и съпоставими резултати в 
целия Съюз. Поради това методите, 
използвани от официалните 
лаборатории, както и качеството и 
еднообразието на получените въз основа 
на тях данни от анализите, 
изследванията и диагностиката следва
да се подобряват непрекъснато. За тази 
цел Комисията следва да има 
възможност да определя референтни 
лаборатории на Европейския съюз във 
всички области от хранителната верига, 
в които има необходимост от точни и 
надеждни резултати от анализи, 
изследвания и диагностика, и да разчита 
на тяхната експертна помощ. 
Референтните лаборатории на 

(60) Официалният контрол и другите 
официални дейности би следвало да се 
основават на методи на анализ, 
изследване и диагностика, които 
отговарят на съвременните научни 
стандарти и предлагат издържани, 
надеждни и съпоставими резултати в 
целия Съюз. Поради това методите, 
използвани от официалните 
лаборатории, както и качеството и 
еднообразието на получените въз основа 
на тях данни от анализите, 
изследванията и диагностиката би 
следвало да се подобряват 
непрекъснато. За тази цел Комисията 
следва да има възможност да определя 
референтни лаборатории на 
Европейския съюз във всички области 
от хранителната верига, в които има 
необходимост от точни и надеждни 
резултати от анализи, изследвания и 
диагностика, и да разчита на тяхната 
експертна помощ. Референтните 
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Европейския съюз следва по-специално 
да гарантират, че националните 
референтни лаборатории и официалните 
лаборатории разполагат с актуализирана 
информация за наличните методи, 
организират или участват активно в 
междулабораторни сравнителни 
изследвания и предлагат курсове за 
обучение, предназначени за 
националните референтни лаборатории 
или официалните лаборатории.

лаборатории на Европейския съюз би 
следвало по-специално да гарантират, 
че националните референтни 
лаборатории и официалните 
лаборатории разполагат с актуализирана 
информация за наличните методи, 
организират или участват активно в 
междулабораторни сравнителни 
изследвания и предлагат курсове за 
обучение, предназначени за 
националните референтни лаборатории 
или официалните лаборатории.
Възлагането на задачи на 
официалните лаборатории на 
Европейския съюз ще се осъществява 
след проверка, че в рамките на 
Европейската комисия не 
съществуват адекватни научни и 
технически компетенции за 
извършването на поверените на 
официалните лаборатории на 
Европейския съюз дейности. Изборът 
на официалните лаборатории на 
Европейския съюз ще се извърши чрез 
обществена процедура за подбор.

Or. it

Обосновка

Европейската комисия разполага с изследователски центрове, като например JRC, 
които могат да играят роля при определянето на аналитичните методи и 
диагностичните изследвания за официалния контрол. Изискването за национално 
съвместно финансиране на референтните лаборатории е намалило броя на 
кандидатите. С цел оптимизиране на европейските ресурси, до използване на 
официалните лаборатории на ЕС следва да се прибягва когато в рамките на 
Европейската комисия липсват съответните компетенции.

Изменение 97
Марио Пирило

Предложение за регламент
Съображение 60а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(60а) Член 32, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 и 
член 21, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1831/2003 възлагат съответно 
на референтната лаборатория на 
Европейския съюз за генетично 
модифицирани храни и фуражи и на 
референтната лаборатория на 
Европейския съюз за добавки във 
фуража специфични задачи в рамките 
на процедурата по издаване на 
разрешения за генетично 
модифицирани храни, фуражи или 
фуражни добавки, които се отнасят 
по-специално до проверката, 
оценката и валидирането на метода 
за откриване или за анализ, 
предложен от заявителя. Опитът 
показва, че знанията и 
компетентността, свързани с 
проверката, оценката и валидирането 
на метода в рамките на процедурите 
по издаване на разрешения, са от 
решаващо значение за гарантирането 
на високо ниво на участие и на водещи 
позиции в ефективността на 
официалния контрол. Следователно 
лабораториите, определени в 
съответствие с член 32, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и с 
член 21, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1831/2003, следва да действат 
като европейски референтни 
лаборатории на Европейския съюз за 
целите на настоящия регламент.

Or. it

Обосновка

Това е поправка на изменение 3 от проектодоклада. По-точно става дума за 
позоваването на параграф 1, а не 2 на член 21 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. 
Лабораториите, определени в съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1829/2003 и с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, следва да 
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действат като европейски референтни лаборатории, а не като официални 
лаборатории, както е посочено погрешно в изменение 3.

Изменение 98
Хорст Шнелхард

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 
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.

(61) За извършването на официален 
контрол и други официални дейности, 
свързани 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 
законодателството на Съюза в тези 
области. За тази цел Комисията следва 
да има възможност да определя 
референтни центрове на Европейския 
съюз за хуманното отношение към 
животните и да разчита на тяхната 
експертна помощ.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 99
Марит Полсен
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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 
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.

(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 
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 
референтния център за хуманно 
отношение към животните следва да 
отразява опита, придобит от 
пилотния проект „EUWelNet —
координирана европейска мрежа за 

хуманно отношение към 
животните“.

Or. en

Изменение 100
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) С цел постигане на целите на 
настоящия регламент и допринасяне за 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар, като се гарантира 

(62) С цел постигане на целите на 
настоящия регламент и допринасяне за 
ефективното функциониране на 
вътрешния пазар, като се гарантира 
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доверието на потребителите в него, 
несъответствието със законодателството 
на Съюза в областта на хранителната 
верига, изискващо действия за 
осигуряване на изпълнението в повече 
от една държава членка, следва да бъде 
преследвано ефективно и 
последователно. Системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи 
(RASFF), създадена по силата на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, 
вече дава възможност на компетентните 
органи бързо да обменят и 
разпространяват информация относно 
сериозни преки или косвени рискове за 
здравето на хората във връзка с храни 
или фуражи или относно сериозни 
рискове за здравето на хората, 
животните или околната среда във 
връзка с фуражи, с цел да се даде
възможност за предприемане на бързи 
мерки за противодействие на тези 
рискове. Макар че този инструмент 
позволява предприемането на 
навременни действия във всички 
засегнати държави членки за 
противодействие на някои сериозни 
рискове по цялата хранителна верига, 
той не може да служи за целите на 
установяване на ефективна 
трансгранична помощ и сътрудничество 
между компетентните органи, за да се 
гарантира, че несъответствието със 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига с 
трансгранично измерение се преследва 
ефективно не само в държавата членка, 
в която то е открито за първи път, но и в 
държавата членка, в която това 
несъответствие е възникнало 
първоначално. По-специално 
административната помощ и 
сътрудничество следва да дават 
възможност на компетентните органи да 
обменят информация, да правят 
разкрития и разследвания и да 
предприемат ефективни и 
пропорционални действия за 

доверието на потребителите в него, 
несъответствието със законодателството 
на Съюза в областта на хранителната 
верига, изискващо действия за 
осигуряване на изпълнението в повече 
от една държава членка, следва да бъде 
преследвано ефективно и 
последователно. Системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи 
(RASFF), създадена по силата на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, 
вече дава възможност на компетентните 
органи бързо да обменят и 
разпространяват информация относно 
сериозни преки или косвени рискове за 
здравето на хората във връзка с храни 
или фуражи или относно сериозни 
рискове за здравето на хората, 
животните или околната среда във 
връзка с фуражи или в случаи на 
измами с храни, с цел да се даде 
възможност за предприемане на бързи 
мерки за противодействие на тези 
рискове. Макар че този инструмент 
позволява предприемането на 
навременни действия във всички 
засегнати държави членки за 
противодействие на някои сериозни 
рискове по цялата хранителна верига, 
той не може да служи за целите на 
установяване на ефективна 
трансгранична помощ и сътрудничество 
между компетентните органи, за да се 
гарантира, че несъответствието със 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига с 
трансгранично измерение се преследва 
ефективно не само в държавата членка, 
в която то е открито за първи път, но и в 
държавата членка, в която това 
несъответствие е възникнало 
първоначално. По-специално 
административната помощ и 
сътрудничество следва да дават 
възможност на компетентните органи да 
обменят информация, да правят 
разкрития и разследвания и да 
предприемат ефективни и 
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преследване на трансграничните 
нарушения на правилата в областта на 
агрохранителната верига.

пропорционални действия за 
преследване на трансграничните 
нарушения на правилата в областта на 
агрохранителната верига.

Or. en

Изменение 101
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) От всяка държава членка следва да 
се изисква да изготви и редовно да 
актуализира многогодишен национален 
план за контрол (МНПК), който 
обхваща всички области, уреждани от 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига, и съдържа
информация за структурата и 
организацията на нейната система за 
официален контрол. Тези МНПК са 
инструментът, чрез който всяка държава 
членка следва да гарантира, че 
официалният контрол се извършва по 
ефективен начин въз основа на риска на 
нейната територия и по цялата 
агрохранителна верига, както и че той е 
в съответствие с настоящия регламент.

(64) От всяка държава членка следва да 
се изисква да изготви и редовно да 
актуализира специални секторни 
многогодишни национални планове за 
контрол (МНПК) за всички области, 
уреждани от законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига, които да съдържат
информация за структурата и 
организацията на нейната система за 
официален контрол. Тези МНПК са 
инструментът, чрез който всяка държава 
членка следва да гарантира, че 
официалният контрол се извършва по 
ефективен начин въз основа на риска на 
нейната територия и по цялата 
агрохранителна верига, както и че той е 
в съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 102
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 68
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Животните и стоките от трети 
държави следва да изпълняват същите 
изисквания, които се прилагат към 
животните и стоките от Съюза, или 
изисквания, признати най-малко за 
еквивалентни във връзка с целите на 
правилата на Съюза в областта на 
агрохранителната верига. Този принцип 
е залегнал в член 11 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, съгласно 
който внасяните в Съюза храни и 
фуражи трябва да отговарят на 
съответните изисквания на 
законодателството на Съюза в областта 
на храните или на изисквания, които се 
считат за най-малко еквивалентни на 
тях. Специфични изисквания за 
прилагане на този принцип са 
предвидени в правилата на Съюза
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията, 
забраняващи въвеждането в Съюза на 
някои вредители, които не са 
разпространени в Съюза (или са 
разпространени само в ограничена 
степен), в правилата на Съюза за 
определяне на изисквания относно 
здравето на животните, които 
позволяват въвеждането на животни и 
на някои продукти от животински 
произход в Съюза само от трети 
държави, включени в съставен с тази 
цел списък, и в правилата на Съюза за 
организирането на официален контрол 
на продуктите от животински произход, 
предназначени за консумация от човека, 
също предвиждащи изготвянето на 
списък на трети държави, от които тези 
продукти могат да бъдат въвеждани в 
Съюза. Що се отнася до растителния 
репродуктивен материал, въведена е 
система за еквивалентност, при 
която се предоставя разрешение и се 
изброяват третите държави, от 
които може да бъде внасян 

(68) Животните и стоките от трети 
държави следва да изпълняват същите 
изисквания, които се прилагат към 
животните и стоките от Съюза, или 
изисквания, признати най-малко за 
еквивалентни във връзка с целите на 
правилата на Съюза в областта на 
агрохранителната верига. Този принцип 
е залегнал в член 11 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, съгласно 
който внасяните в Съюза храни и 
фуражи трябва да отговарят на 
съответните изисквания на 
законодателството на Съюза в областта 
на храните или на изисквания, които се 
считат за най-малко еквивалентни на 
тях. Специфични изисквания за 
прилагане на този принцип са 
предвидени в правилата на Съюза за 
определяне на изисквания относно 
здравето на животните, които 
позволяват въвеждането на животни и 
на някои продукти от животински 
произход в Съюза само от трети 
държави, включени в съставен с тази 
цел списък, и в правилата на Съюза за 
организирането на официален контрол 
на продуктите от животински произход, 
предназначени за консумация от човека, 
също предвиждащи изготвянето на 
списък на трети държави, от които тези 
продукти могат да бъдат въвеждани в 
Съюза.
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растителен репродуктивен материал.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 103
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) С цел да се гарантира, че животните 
и стоките, въвеждани в Съюза от трети 
държави, отговарят на всички 
изисквания, определени в 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига, или на 
изисквания, считани за еквивалентни, в 
допълнение към изискванията, 
установени в правилата на Съюза 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията, 
правилата на Съюза за определяне на 
изисквания относно здравето на 
животните и правилата на Съюза за 
определяне на специфични хигиенни 
правила за храните от животински 
произход, за да се гарантира, че 
изискванията, определени в 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига във връзка с 
опасения от фитосанитарен и
ветеринарен характер са изпълнени, на 
Комисията следва да се позволи да 
установява условия за въвеждането на 
животни и стоки в Съюза в степента, 
необходима, за да се гарантира, че тези 
животни и стоки отговарят на всички 

(69) С цел да се гарантира, че животните 
и стоките, въвеждани в Съюза от трети 
държави, отговарят на всички 
изисквания, определени в 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига, или на 
изисквания, считани за еквивалентни, в 
допълнение към изискванията, 
установени в правилата на Съюза за 
определяне на изисквания относно 
здравето на животните и правилата на 
Съюза за определяне на специфични 
хигиенни правила за храните от 
животински произход, за да се 
гарантира, че изискванията, определени 
в законодателството на Съюза в 
областта на агрохранителната верига 
във връзка с опасения от ветеринарен 
характер са изпълнени, на Комисията 
следва да се позволи да установява 
условия за въвеждането на животни и 
стоки в Съюза в степента, необходима, 
за да се гарантира, че тези животни и 
стоки отговарят на всички съответни 
изисквания на законодателството на 
Съюза в областта на агрохранителната 
верига или на еквивалентни изисквания. 
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съответни изисквания на 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига или на 
еквивалентни изисквания. Тези условия 
следва да се прилагат по отношение на 
животните, стоките или категориите 
животни или стоки от всички трети 
държави, от някои трети държави или 
пък от региони от трети държави.

Тези условия следва да се прилагат по 
отношение на животните, стоките или 
категориите животни или стоки от 
всички трети държави, от някои трети 
държави или пък от региони от трети 
държави.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 104
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) От значение за извършването на 
ефективен официален контрол и други 
официални дейности е компетентните 
органи в държавите членки, Комисията 
и, когато е целесъобразно, операторите 
да имат възможност да обменят бързо и 
ефикасно данни и информация, 
свързани с официалния контрол, както и 
резултатите от него. Няколко 
информационни системи са установени 
от законодателството на Съюза и се 
управляват от Комисията, за да се 
позволи такива данни и информация да 
бъдат обработвани и управлявани в 
рамките на Съюза чрез основани на 
интернет компютърни инструменти. 
Експертната система за контрол на 
търговията (система TRACES), 
създадена с Решение 2003/24/ЕО на 

(73) От значение за извършването на 
ефективен официален контрол и други 
официални дейности е компетентните 
органи в държавите членки, Комисията 
и, когато е целесъобразно, операторите 
да имат възможност да обменят бързо и 
ефикасно данни и информация, 
свързани с официалния контрол, както и 
резултатите от него. Няколко 
информационни системи са установени 
от законодателството на Съюза и се 
управляват от Комисията, за да се 
позволи такива данни и информация да 
бъдат обработвани и управлявани в 
рамките на Съюза чрез основани на 
интернет компютърни инструменти. 
Експертната система за контрол на 
търговията (система TRACES), 
създадена с Решение 2003/24/ЕО на 
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Комисията от 30 декември 2002 г. 
относно разработването на интегрирана 
компютризирана ветеринарна система, е 
система, предназначена за записване и 
проследяване на резултатите от 
официалния контрол, която 
понастоящем се използва за управление 
на данните и информацията относно 
животните и продуктите от животински 
произход и извършения по отношение 
на тях официален контрол21. Тази 
система следва да бъде актуализирана, 
така че да се позволи употребата ѝ за 
всички стоки, за които 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига установява 
специфични изисквания или ред и 
условия по отношение на официалния 
контрол. Съществуват също и 
специални компютърни системи за бърз 
обмен на информация между държавите 
членки и Комисията относно рисковете, 
които биха могли да възникнат в 
хранителната верига или да засегнат 
здравето на животните и растенията. 
С член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
се установява системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи, с 
член 20 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и заглавието на 
регламента относно здравеопазването на 
животните и в бележка под линия —
данните за справка в ОВ] се установява 
система за уведомяване и докладване за 
мерките относно включените в списък 
болести и с член 97 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и 
заглавието на регламента относно 
защитните мерки срещу вредителите 
по растенията и в бележка под линия 
— данните за справка в ОВ] се 
установява система за уведомяване и 
докладване за наличието на 
вредители и уведомяване при 

Комисията от 30 декември 2002 г. 
относно разработването на интегрирана 
компютризирана ветеринарна система, е 
система, предназначена за записване и 
проследяване на резултатите от 
официалния контрол, която 
понастоящем се използва за управление 
на данните и информацията относно 
животните и продуктите от животински 
произход и извършения по отношение 
на тях официален контрол21. Тази 
система следва да бъде актуализирана, 
така че да се позволи употребата ѝ за 
всички стоки, за които 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига установява 
специфични изисквания или ред и 
условия по отношение на официалния 
контрол. Съществуват също и 
специални компютърни системи за бърз 
обмен на информация между държавите 
членки и Комисията относно рисковете, 
които биха могли да възникнат в 
хранителната верига или да засегнат 
здравето на животните. С член 50 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 се 
установява системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи, а с 
член 20 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и заглавието на 
регламента относно здравеопазването на 
животните и в бележка под линия —
данните за справка в ОВ] се установява 
система за уведомяване и докладване за 
мерките относно включените в списък 
болести. Всички тези системи следва да 
работят по хармоничен и 
последователен начин, като се използва 
синергичният ефект между различните 
системи, избягват се дублиранията, 
опростява се функционирането им и се 
подобрява тяхната ефективност.
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несъответствие с изискванията. 
Всички тези системи следва да работят 
по хармоничен и последователен начин, 
като се използва синергичният ефект 
между различните системи, избягват се 
дублиранията, опростява се 
функционирането им и се подобрява 
тяхната ефективност.

__________________ __________________
21 ОВ L 8 от 14.1.2003 г., стр. 44. 21 ОВ L 8 от 14.1.2003 г., стр. 44.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване не е необходимо.

Изменение 105
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) От значение за извършването на 
ефективен официален контрол и други 
официални дейности е компетентните 
органи в държавите членки, Комисията 
и, когато е целесъобразно, операторите 
да имат възможност да обменят бързо и 
ефикасно данни и информация, 
свързани с официалния контрол, както и 
резултатите от него. Няколко 
информационни системи са установени 
от законодателството на Съюза и се 
управляват от Комисията, за да се 
позволи такива данни и информация да 
бъдат обработвани и управлявани в 
рамките на Съюза чрез основани на 
интернет компютърни инструменти. 
Експертната система за контрол на 

(73) От значение за извършването на 
ефективен официален контрол и други 
официални дейности е компетентните 
органи в държавите членки, Комисията 
и, когато е целесъобразно, операторите 
да имат възможност да обменят бързо и 
ефикасно данни и информация, 
свързани с официалния контрол, както и 
резултатите от него. Няколко 
информационни системи са установени 
от законодателството на Съюза и се 
управляват от Комисията, за да се 
позволи такива данни и информация да 
бъдат обработвани и управлявани в 
рамките на Съюза чрез основани на 
интернет компютърни инструменти. 
Експертната система за контрол на 
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търговията (система TRACES), 
създадена с Решение 2003/24/ЕО на 
Комисията от 30 декември 2002 г. 
относно разработването на интегрирана 
компютризирана ветеринарна система, е 
система, предназначена за записване и 
проследяване на резултатите от 
официалния контрол, която 
понастоящем се използва за управление 
на данните и информацията относно 
животните и продуктите от животински 
произход и извършения по отношение 
на тях официален контрол21. Тази 
система следва да бъде актуализирана, 
така че да се позволи употребата ѝ за 
всички стоки, за които 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига установява 
специфични изисквания или ред и 
условия по отношение на официалния 
контрол. Съществуват също и 
специални компютърни системи за бърз 
обмен на информация между държавите 
членки и Комисията относно рисковете, 
които биха могли да възникнат в 
хранителната верига или да засегнат 
здравето на животните и растенията. С 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002
се установява системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи, с 
член 20 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно здравеопазването на животните 
и в бележка под линия — данните за 
справка в ОВ] се установява система за 
уведомяване и докладване за мерките 
относно включените в списък болести и 
с член 97 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията и в бележка 
под линия — данните за справка в ОВ] 
се установява система за уведомяване и 
докладване за наличието на вредители и 

търговията (система TRACES), 
създадена с Решение 2003/24/ЕО на 
Комисията от 30 декември 2002 г. 
относно разработването на интегрирана 
компютризирана ветеринарна система, е 
система, предназначена за записване и 
проследяване на резултатите от 
официалния контрол, която 
понастоящем се използва за управление 
на данните и информацията относно 
животните и продуктите от животински 
произход и извършения по отношение 
на тях официален контрол21. Тази 
система следва да бъде актуализирана и 
адаптирана, така че да се позволи 
употребата ѝ за всички стоки, за които 
законодателството на Съюза в областта 
на агрохранителната верига установява 
специфични изисквания или ред и 
условия по отношение на официалния 
контрол. Съществуват също и 
специални компютърни системи за бърз 
обмен на информация между държавите 
членки и Комисията относно рисковете, 
които биха могли да възникнат в 
хранителната верига или да засегнат 
здравето на животните и растенията. С 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
се установява системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи, с 
член 20 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно здравеопазването на животните 
и в бележка под линия — данните за 
справка в ОВ] се установява система за 
уведомяване и докладване за мерките 
относно включените в списък болести и 
измами с храни и с член 97 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и заглавието на 
регламента относно защитните мерки 
срещу вредителите по растенията и в 
бележка под линия — данните за 
справка в ОВ] се установява система за 
уведомяване и докладване за наличието 
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уведомяване при несъответствие с 
изискванията. Всички тези системи 
следва да работят по хармоничен и 
последователен начин, като се използва 
синергичният ефект между различните 
системи, избягват се дублиранията, 
опростява се функционирането им и се 
подобрява тяхната ефективност.

на вредители и уведомяване при 
несъответствие с изискванията. Всички 
тези системи следва да работят по
хармоничен и последователен начин, 
като се използва синергичният ефект 
между различните системи, избягват се 
дублиранията, опростява се 
функционирането им и се подобрява 
тяхната ефективност.

__________________ __________________
21 OJ L 8, 14.1.2003 г., стр. 44. 21 OJ L 8, 14.1.2003 г., стр. 44.

Or. en

Изменение 106
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Съображение 74a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74а) С цел намаляване на 
административната тежест и на 
разходите за контрол и за да се 
позволи на ЕС и неговите държави 
членки да извършват ефективно 
комуникация по електронен път във 
връзка се търговски взаимоотношения 
с трети държави, е необходимо при 
обмена на електронни сертификати 
или на електронни данни Комисията 
и компетентните органи от 
държавите членки да използват 
международен стандартизиран език, 
структура на съобщенията и 
протоколи за обмен, основаващи се на 
насоки за електронното 
сертифициране в стандартизирания 
език във формат Extensible Markup 
Language (схемите XML) на World 
Wide Web Consortium (WC3), както и 
надеждни механизми за обмен между 
компетентните органи, в 
съответствие с разпоредбите на 
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Центърът на ООН за улесняване на 
търговията и електронен бизнес 
(UN/CEFACT).

Or. en

Изменение 107
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) При нарушения на правилата 
следва да се прилагат ефективни, 
възпиращи и пропорционални санкции 
на национално равнище в целия Съюз. 
За да могат финансовите санкции, 
прилагани при съзнателни нарушения, 
да бъдат в достатъчна степен 
възпиращи, те следва да бъдат 
определени на равнище, което има 
вероятност да компенсира
икономическата изгода, търсена от 
извършителя на нарушението. От 
държавите членки следва също така да 
се изисква да прилагат подходящи 
наказателни и/или административни 
санкции в случаите, когато операторите 
не оказват сътрудничество по време на 
официален контрол.

(77) При нарушения на правилата 
следва да се прилагат ефективни, 
възпиращи и пропорционални санкции 
на национално равнище в целия Съюз. 
За да могат финансовите санкции, 
прилагани при съзнателни нарушения, 
да бъдат в достатъчна степен 
възпиращи, те следва да бъдат 
определени на равнище поне два пъти 
по-голямо от икономическата изгода, 
търсена от извършителя на 
нарушението. От държавите членки 
следва също така да се изисква да 
прилагат подходящи наказателни и/или 
административни санкции в случаите, 
когато операторите не оказват 
сътрудничество по време на официален 
контрол.

Or. en

Изменение 108
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 77a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77a) Необходимо е да се вземат 
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предвид специалните нужди на 
развиващите се държави, и по-
специално на най-малко развитите 
държави, и те да бъдат подпомагани 
при организацията на 
мероприятията си по официален 
контрол, за да могат да отговорят на 
условията за внос на животни и 
стоки в ЕС.

Or. de

Обосновка

Въз основа на предложението за член 128a (нов), основано на приложимите 
понастоящем правила.

Изменение 109
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

(78) Настоящият регламент обхваща 
области, вече обхванати от някои 
актове, които са в сила понастоящем. За 
да се избегнат дублирания и да се 
установи съгласувана законодателна 
рамка, следните актове следва да бъдат 
отменени и заменени с правилата от 
настоящия регламент: 
Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 
21 ноември 1989 г. относно взаимната 
помощ между административните 
органи на държавите членки и 
сътрудничеството между тях и 
Комисията, за да се осигури правилното 
прилагане на законодателството, 
свързано с ветеринарните и 
зоотехническите въпроси 23, 
Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 
11 декември 1989 г. относно 
ветеринарните проверки по отношение 

(78) Настоящият регламент обхваща 
области, вече обхванати от някои 
актове, които са в сила понастоящем. За 
да се избегнат дублирания и да се 
установи съгласувана законодателна 
рамка, следните актове следва да бъдат 
отменени и заменени с правилата от 
настоящия регламент: 
Директива 89/608/ЕИО на Съвета от 
21 ноември 1989 г. относно взаимната 
помощ между административните 
органи на държавите членки и 
сътрудничеството между тях и 
Комисията, за да се осигури правилното 
прилагане на законодателството, 
свързано с ветеринарните и 
зоотехническите въпроси 23, 
Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 
11 декември 1989 г. относно 
ветеринарните проверки по отношение 
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на търговията вътре в Общността с 
оглед доизграждането на вътрешния 
пазар24, Директива 90/425/ЕИО на 
Съвета от 26 юни 1990 г. относно 
ветеринарните и зоотехническите 
проверки, приложими при търговията в 
Общността с определени видове живи 
животни и продукти с оглед завършване 
изграждането на вътрешния пазар25, 
Директива 91/496/ЕИО на Съвета; 
Решение 92/438/ЕИО на Съвета от 
13 юли 1992 г. относно компютризация 
на ветеринарните процедури при внос 
(проект „Shift“), за изменение на 
директиви 90/675/ЕИО, 91/496/ЕИО,
91/628/ЕИО и Решение 90/424/ЕИО и за 
отмяна на Решение 88/192/ЕИО26, 
Директива 96/23/ЕО на Съвета, 
Директива 96/93/ЕО на Съвета от 
17 декември 1996 г. относно 
сертифицирането на животни и 
животински продукти27, 
Директива 97/78/ЕО на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 882/2004 и 
Регламент (ЕО) № 854/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за определяне на 
специфичните правила за 
организирането на официален 
контрол върху продуктите от 
животински произход, предназначени 
за човешка консумация28.

на търговията вътре в Общността с 
оглед доизграждането на вътрешния 
пазар24, Директива 90/425/ЕИО на 
Съвета от 26 юни 1990 г. относно 
ветеринарните и зоотехническите 
проверки, приложими при търговията в 
Общността с определени видове живи 
животни и продукти с оглед завършване 
изграждането на вътрешния пазар25, 
Директива 91/496/ЕИО на Съвета; 
Решение 92/438/ЕИО на Съвета от 
13 юли 1992 г. относно компютризация 
на ветеринарните процедури при внос 
(проект „Shift“), за изменение на 
директиви 90/675/ЕИО, 91/496/ЕИО и
91/628/ЕИО и за отмяна на 
Решение 88/192/ЕИО26, 
Директива 96/23/ЕО на Съвета, 
Директива 96/93/ЕО на Съвета от 
17 декември 1996 г. относно 
сертифицирането на животни и 
животински продукти27, 
Директива 97/78/ЕО на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 882/2004.

__________________ __________________
23 ОВ L 351 от 21.12.1989 г., стр. 34. 23 ОВ L 351 от 21.12.1989 г., стр. 34.
24 ОВ L 395 от 30.12.1989 г., стр. 13. 24 ОВ L 395 от 30.12.1989 г., стр. 13.
25 ОВ L 224 от 18.8.1990 г., стр. 29. 25 ОВ L 224 от 18.8.1990 г., стр. 29.
26 ОВ L 243 от 25.8.1992 г., стр. 27. 26 ОВ L 243 от 25.8.1992 г., стр. 27.
27 ОВ L 13 от 16.1.1997 г., стр. 28. 27 ОВ L 13 от 16.1.1997 г., стр. 28.
28 ОВ L 139 от 30.4.2004 г., стр. 206.

Or. de
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Обосновка

Необходимо е решението на Съвета да бъде запазено, за да се осигури финансирането 
на референтните лаборатории на ЕС. Чрез отмяната на Регламент (ЕО) № 854/2004 
възникват неясноти по отношение на специфичните правила за контрола във връзка с 
годността на продуктите от животински произход, които не са обхванати 
посредством настоящото предложение за регламент.

Изменение 110
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) За да се гарантира 
последователност, следва също да бъдат 
изменени следните актове: 
Регламент (ЕО) № 999/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии29, 
Регламент (ЕО) № 1/2005 от 
22 декември 2004 г. относно защитата 
на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това 
операции и за изменение на 
директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1255/9730, 
Регламент (ЕО) № 396/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 февруари 2005 г. относно 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от пестициди във и 
върху храни или фуражи от растителен 
или животински произход и за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на 
Съвета31, Регламент (ЕО) № 834/2007 от 
28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/9132, 
Регламент (ЕО) № 1069/2009,

(79) За да се гарантира 
последователност, следва също да бъдат 
изменени следните актове: 
Регламент (ЕО) № 999/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии29, 
Регламент (ЕО) № 1/2005 от 
22 декември 2004 г. относно защитата 
на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това 
операции и за изменение на 
директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1255/9730, 
Регламент (ЕО) № 396/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 февруари 2005 г. относно 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от пестициди във и 
върху храни или фуражи от растителен 
или животински произход и за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на 
Съвета31, Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични продукти 
и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/9132, 
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Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета 
от 24 септември 2009 г. относно 
защитата на животните по време на 
умъртвяване33, 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 
Съвета34, Регламент (ЕС) № 1151/2012 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 ноември 2012 г. относно схемите 
за качество на селскостопанските 
продукти и храни35, Директива 98/58/ЕО 
на Съвета от 20 юли 1998 г. относно 
защитата на животни, отглеждани за 
селскостопански цели36, 
Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 
19 юли 1999 г. за установяване на 
минимални изисквания за защитата на 
кокошки носачки37, 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно генетично 
модифицираните храни и фуражи38, 
Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно добавки за 
използване при храненето на 
животните39, Директива 2007/43/ЕО на 
Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне 
на минимални правила за защита на 
пилетата, отглеждани за производство 
на месо40, Директива 2008/119/ЕО на 
Съвета от 18 декември 2008 г. за 
определяне на минимални стандарти за 
защита на телетата41, 
Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. относно определяне 
на минималните стандарти за защита на 
свинете42 и Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди43.

Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета 
от 24 септември 2009 г. относно 
защитата на животните по време на 
умъртвяване33, 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на 
директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 
Съвета34, Регламент (ЕС) № 1151/2012 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 ноември 2012 г. относно схемите 
за качество на селскостопанските 
продукти и храни35, Директива 98/58/ЕО 
на Съвета от 20 юли 1998 г. относно 
защитата на животни, отглеждани за 
селскостопански цели36, 
Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 
19 юли 1999 г. за установяване на 
минимални изисквания за защитата на 
кокошки носачки37, 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно генетично 
модифицираните храни и фуражи38, 
Регламент (ЕО) № 1831/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 септември 2003 г. относно добавки за 
използване при храненето на 
животните39, Директива 2007/43/ЕО на 
Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне 
на минимални правила за защита на 
пилетата, отглеждани за производство 
на месо40, Директива 2008/119/ЕО на 
Съвета от 18 декември 2008 г. за 
определяне на минимални стандарти за 
защита на телетата41, 
Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. относно определяне 
на минималните стандарти за защита на 
свинете42 и Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди43.



AM\1013302BG.doc 59/139 PE526.075v01-00

BG

__________________ __________________
29 ОВ L 147 от 31.5.2001 г., стр. 1. 29 ОВ L 147 от 31.5.2001 г., стр. 1.
30 ОВ L 3 от 05.1.2005 г., стр. 1. 30 ОВ L 3 от 05.1.2005 г., стр. 1.
31 ОВ L 70 от 16.3.2005 г., стр. 1. 31 ОВ L 70 от 16.3.2005 г., стр. 1.
32 ОВ L 189 от 20.7.2007 г., стр. 1. 32 ОВ L 189 от 20.7.2007 г., стр. 1.
33 ОВ L 303 от 18.11.2009 г., стр. 1. 33 ОВ L 303 от 18.11.2009 г., стр. 1.
34 ОВ L 309 от 24.11.2009 г., стр. 1. 34 ОВ L 309 от 24.11.2009 г., стр. 1.
35 ОВ L 343 от 14.12.2012 г., стр. 1. 35 ОВ L 343 от 14.12.2012 г., стр. 1.
36 ОВ L 221 от 08.8.1998 г., стр. 23. 36 ОВ L 221 от 08.8.1998 г., стр. 23.
37 ОВ L 203 от 03.8.1999 г., стр. 53. 37 ОВ L 203 от 03.8.1999 г., стр. 53.
38 ОВ L 268 от 18.10.2003 г., стр. 1. 38 ОВ L 268 от 18.10.2003 г., стр. 1.
39 ОВ L 268 от 18.10.2003 г., стр. 29. 39 ОВ L 268 от 18.10.2003 г., стр. 29.
40 ОВ L 812 от 12.7.2007 г., стр. 19. 40 ОВ L 812 от 12.7.2007 г., стр. 19.
41 ОВ L 10 от 15.1.2009 г., стр. 7. 41 ОВ L 10 от 15.1.2009 г., стр. 7.
42 ОВ L 47 от 18.2.2009 г., стр. 5. 42 ОВ L 47 от 18.2.2009 г., стр. 5.
43 ОВ L 309 от 24.11.2009 г., стр. 71. 43 ОВ L 309 от 24.11.2009 г., стр. 71.

Or. de

Обосновка

Въз основа на предложенията за изменение на член 17 отмяната на Регламента за 
страничните животински продукти следва да бъде заличена.

Изменение 111
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) С цел да се изменят позоваванията 
на европейските стандарти и 
приложения II и III към настоящия 
регламент, за да се вземе предвид 
развитието в областта на 
законодателството, науката и техниката, 
и настоящият регламент да бъде 

(81) С цел да се изменят позоваванията 
на европейските стандарти и 
приложения II и III към настоящия 
регламент, за да се вземе предвид 
развитието в областта на 
законодателството, науката и техниката, 
и настоящият регламент да бъде 
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допълнен със специални правила, 
уреждащи официалния контрол и 
другите официални дейности в 
обхванатите от него области, 
включително, inter alia, с правила 
относно квалификацията и обучението
на служителите, относно 
допълнителните отговорности и задачи 
на компетентните органи в случаите, 
когато не се изисква акредитация на 
лабораториите, относно някои 
освобождавания от официалния контрол 
на границите, относно критериите, 
които да бъдат използвани за 
определяне на честотата на проверките 
за идентичност и физическите проверки, 
относно установяването на условия, на 
които трябва да отговарят някои 
животни или стоки, въвеждани в Съюза 
от трети държави, относно 
допълнителните изисквания и задачи на 
референтните лаборатории и центрове 
на Европейския съюз, относно 
допълнителните изисквания по 
отношение на националните референтни 
лаборатории, относно критериите по 
отношение на категоризирането на 
риска и показателите за изпълнение на 
МНПК и относно плановете за действие 
в извънредни ситуации по отношение на 
храните и фуражите, предвидени в 
член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. От особено значение 
е Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на извършваната 
от нея подготвителна работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

допълнен със специални правила, 
уреждащи официалния контрол и 
другите официални дейности в 
обхванатите от него области, 
включително, inter alia, с правила 
относно квалификацията на 
служителите, относно допълнителните 
отговорности и задачи на 
компетентните органи в случаите, 
когато не се изисква акредитация на 
лабораториите, относно някои 
освобождавания от официалния контрол 
на границите, относно критериите, 
които да бъдат използвани за 
определяне на честотата на проверките 
за идентичност и физическите проверки, 
относно установяването на условия, на 
които трябва да отговарят някои 
животни или стоки, въвеждани в Съюза 
от трети държави, относно 
допълнителните изисквания и задачи на 
референтните лаборатории и центрове 
на Европейския съюз, относно 
допълнителните изисквания по 
отношение на националните референтни 
лаборатории, относно критериите по 
отношение на категоризирането на 
риска и показателите за изпълнение на 
МНПК и относно плановете за действие 
в извънредни ситуации по отношение на 
храните и фуражите, предвидени в 
член 55, парагра 1 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. От особено значение 
е Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на извършваната 
от нея подготвителна работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.
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Or. en

Изменение 112
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) С цел да се изменят позоваванията 
на европейските стандарти и 
приложения II и III към настоящия 
регламент, за да се вземе предвид 
развитието в областта на 
законодателството, науката и техниката, 
и настоящият регламент да бъде 
допълнен със специални правила, 
уреждащи официалния контрол и 
другите официални дейности в 
обхванатите от него области, 
включително, inter alia, с правила 
относно квалификацията и обучението 
на служителите, относно 
допълнителните отговорности и задачи 
на компетентните органи в случаите, 
когато не се изисква акредитация на 
лабораториите, относно някои 
освобождавания от официалния контрол 
на границите, относно критериите, 
които да бъдат използвани за 
определяне на честотата на проверките 
за идентичност и физическите проверки, 
относно установяването на условия, на 
които трябва да отговарят някои 
животни или стоки, въвеждани в Съюза 
от трети държави, относно 
допълнителните изисквания и задачи на 
референтните лаборатории и центрове 
на Европейския съюз, относно 
допълнителните изисквания по 
отношение на националните референтни 
лаборатории, относно критериите по 
отношение на категоризирането на 
риска и показателите за изпълнение на 
МНПК и относно плановете за действие 

(81) С цел да се изменят позоваванията 
на европейските стандарти и 
приложения II и III към настоящия 
регламент, за да се вземе предвид 
развитието в областта на 
законодателството, науката и техниката, 
и настоящият регламент да бъде 
допълнен със специални правила, 
уреждащи официалния контрол и 
другите официални дейности в 
обхванатите от него области, 
включително, inter alia, с правила 
относно квалификацията и обучението 
на служителите, относно 
допълнителните отговорности и задачи 
на компетентните органи в случаите, 
когато не се изисква акредитация на 
лабораториите, относно някои 
освобождавания от официалния контрол 
на границите, относно критериите, 
които да бъдат използвани за 
определяне на честотата на проверките 
за идентичност и физическите проверки, 
относно установяването на условия, на 
които трябва да отговарят някои 
животни или стоки, въвеждани в Съюза 
от трети държави, относно 
допълнителните изисквания и задачи на 
референтните лаборатории и центрове 
на Европейския съюз, относно 
допълнителните изисквания по 
отношение на националните референтни 
лаборатории, относно критериите по 
отношение на категоризирането на 
риска и показателите за изпълнение на 
МНПК и относно плановете за действие 
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в извънредни ситуации по отношение на 
храните и фуражите, предвидени в 
член 55, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
От особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на извършваната от нея 
подготвителна работа, включително на 
експертно равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

в извънредни ситуации по отношение на 
храните и фуражите, предвидени в 
член 55, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, на 
Комисията може по изключение да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. От особено значение 
е Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на извършваната 
от нея подготвителна работа, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 113
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) С цел да се гарантира наличието на 
еднакви условия за прилагането на 
настоящия регламент, включително, 
inter alia, на правила, ред и условия във 
връзка с одитите, формата на 
сертификатите и другите документи, 
установяването на компютризирани 
системи за управление на 
информацията, сътрудничеството между 
операторите и компетентните органи и 
между компетентните органи, 
митническите органи и другите органи, 
методите за вземане на проби и 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика, както и тяхното 
валидиране и тълкуване, 

(83) С цел да се гарантира наличието на 
еднакви условия за прилагането на 
настоящия регламент, включително, 
inter alia, на правила, ред и условия във 
връзка с одитите, формата на 
сертификатите и другите документи, 
установяването на компютризирани 
системи за управление на 
информацията, сътрудничеството между 
операторите и компетентните органи и 
между компетентните органи, 
митническите органи и другите органи, 
изследвания и диагностика, както и 
тяхното валидиране, проследимостта, 
изготвянето на списък на подлежащите 
на контрол продукти или стоки, както и 
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проследимостта, изготвянето на списък 
на подлежащите на контрол продукти 
или стоки, както и изготвянето на 
списък на държавите или регионите, 
които могат да изнасят някои животни и 
стоки за Съюза, предварителното 
уведомяване за пратки, обмена на 
информация, граничните контролни 
пунктове, поставянето в изолация или 
под карантина, одобряването на 
извършвания от трети държави 
контрол преди износа, мерките за 
ограничаване на даден риск или за 
прекратяване на широкоразпространени 
съществени прояви на несъответствие с 
изискванията по отношение на някои 
животни или стоки с произход от трета 
държава или от регион от нея, 
признаването по отношение на трети 
държави или региони, че предлагат 
гаранции, еквивалентни на прилаганите 
в Съюза, и отмяната на това признаване, 
както и дейностите по обучение и 
програмите за обмен на служители 
между държавите членки, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват 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 Комисията44.

изготвянето на списък на държавите или 
регионите, които могат да изнасят някои 
животни и стоки за Съюза, 
предварителното уведомяване за пратки, 
обмена на информация, граничните 
контролни пунктове, поставянето в 
изолация или под карантина, мерките за 
ограничаване на даден риск или за 
прекратяване на широкоразпространени 
съществени прояви на несъответствие с 
изискванията по отношение на някои 
животни или стоки с произход от трета 
държава или от регион от нея, 
признаването по отношение на трети 
държави или региони, че предлагат 
гаранции, еквивалентни на прилаганите 
в Съюза, и отмяната на това признаване, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да се упражняват 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 Комисията44.

__________________ __________________
44 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 44 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Or. en

Изменение 114
Евалд Щадлер
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Предложение за регламент
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да гарантира 
прилагането на хармонизиран подход 
по отношение на официалния 
контрол и другите официални 
дейности, извършвани с оглед да се 
гарантира прилагането на правилата 
на Съюза в областта на 
агрохранителната верига, не може да 
бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и 
следователно поради своето 
въздействие, сложност, 
трансграничен и международен 
характер може да бъде постигната 
по-добре на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в 
същия член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел,

заличава се

Or. de

Обосновка

Тъй като националните органи са организирани по различен начин, хармонизирането 
на процесуалното право не изглежда целесъобразно. Освен това законодателят няма 
право да проверява собствените си правни актове с оглед на критерия за 
пропорционалност. Това е въпрос от компетентността на юрисдикцията.

Изменение 115
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) уреждащи въпросите, свързани с 
храните, тяхната безопасност и 
тяхното качество 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;

Or. en

Изменение 116
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) уреждащи въпросите, свързани с 
храните, тяхната безопасност и 
тяхната здравословност 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;

Or. en
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Изменение 117
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) 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;

Or. es

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.

Изменение 118
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уреждащи съзнателното 
освобождаване в околната среда на 
ГМО и използването им в 
контролирани условия;

заличава се

Or. de
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Обосновка

Правилата следва да бъдат регламентирани в съответното секторно 
законодателство, тъй като не са в съответствие с целите на правилата за контрол 
във връзка с наблюдението на храните.

Изменение 119
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уреждащи съзнателното 
освобождаване в околната среда на 
ГМО и използването им в 
контролирани условия;

заличава се

Or. es

Обосновка

Става въпрос за дейности, които обикновено не са свързани с нормативната уредба 
за безопасност на хранителната верига и при които оценката, действията и 
наблюдението на потенциалните рискове за здравето на хората, животните, 
растенията и околната среда вече са разгледани в специфичното законодателство.

Изменение 120
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уреждащи съзнателното 
освобождаване в околната среда на 
ГМО и използването им в 
контролирани условия;

б) уреждащи съзнателното 
освобождаване в околната среда на 
ГМО;

Or. fr
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Обосновка

Използването на ГМО в контролирани условия и като цяло използването на ГМО за 
здравни цели и за изследователска дейност се отдалечава твърде много от 
приложното поле на предложението.

Изменение 121
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уреждащи съзнателното 
освобождаване в околната среда на 
ГМО и използването им в контролирани 
условия;

б) уреждащи съзнателното 
освобождаване в околната среда на 
генетично модифицирани храни и 
фуражи и използването им в 
контролирани условия;

Or. en

Изменение 122
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уреждащи въпросите, свързани с 
фуражите и тяхната безопасност на 
всички етапи на производството, 
преработката, разпространението и 
използването на фуражите, 
включително правилата, с които се цели 
да се гарантират справедливи търговски 
практики и да се защитят интересите на 
потребителите и правото им на 
информация;

в) уреждащи въпросите, свързани с 
фуражите и тяхната безопасност на 
всички етапи на производството, 
преработката, разпространението и 
използването на фуражите, 
включително правилата, с които се цели 
да се гарантират справедливи търговски 
практики и да се защитят здравето и
интересите на потребителите и правото 
им на информация;

Or. en
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Изменение 123
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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 
относно здравето на животните;

Or. es

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 124
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насочени към предотвратяване и 
минимизиране на рисковете за 
общественото здраве и здравето на 
животните, произтичащи от 
страничните животински продукти 
и производни продукти;

заличава се

Or. de

Обосновка

По отношение на боравенето със странични животински продукти, непредназначени 
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за консумация от човека, Регламент (ЕО) № 1069/2009 определя подробни хигиенни 
правила за техния надзор. Този регламент следва да бъде запазен.

Изменение 125
Оса Вестлунд, Йенс Нилсон, Йоран Ферм

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) насочени към предотвратяване и 
намаляване на антимикробната 
резистентност на животните, на 
хората и на околната среда;

Or. en

Обосновка

Прекомерното използване на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 
антибиотици, е довело до повишаване на равнището на антимикробната 
резистентност на животните и хората в Европа. Това положение представлява риск 
за здравето на животните и хората, както и за околната среда, и Съюзът следва да 
потърси начини за намаляване на използването на подобни ветеринарни лекарствени 
продукти. Следователно официалният контрол има изричната цел да намали 
антимикробната резистентност.

Изменение 126
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) относно защитните мерки срещу 
вредители по растенията;

заличава се

Or. de
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Обосновка

Правилата следва да бъдат регламентирани в съответното секторно 
законодателство, тъй като не са в съответствие с целите на правилата за контрол 
във връзка с наблюдението на храните.

Изменение 127
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) относно защитните мерки срещу 
вредители по растенията;

заличава се

Or. de

Изменение 128
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) относно защитните мерки срещу 
вредители по растенията;

заличава се

Or. en

Изменение 129
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) относно защитните мерки срещу заличава се
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вредители по растенията;

Or. es

Обосновка

Това предполага разширяване на приложното поле на регламента до здравето на 
растенията, което не бе включено в Регламент 882/2004. Това разширяване на 
приложното поле ще изисква значителни усилия за адаптиране на дейността за 
контрол в някои аспекти по отношение на растителната защита, чието въздействие 
следва да бъде оценено, като се вземат предвид особеностите на техните системи за 
контрол и анализ.

Изменение 130
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) относно производството с цел 
пускане на пазара и пускането на 
пазара на растителен репродуктивен 
материал;

заличава се

Or. de

Обосновка

Правилата следва да бъдат регламентирани в съответното секторно 
законодателство, тъй като не са в съответствие с целите на правилата за контрол 
във връзка с наблюдението на храните. 

Изменение 131
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) относно производството с цел 
пускане на пазара и пускането на 
пазара на растителен репродуктивен 
материал;

заличава се

Or. de

Изменение 132
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) относно производството с цел 
пускане на пазара и пускането на 
пазара на растителен репродуктивен 
материал;

заличава се

Or. en

Изменение 133
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) относно производството с цел 
пускане на пазара и пускането на 
пазара на растителен репродуктивен 
материал;

заличава се

Or. es
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Обосновка

Това предполага разширяване на приложното поле на регламента до здравето на 
растенията, което не бе включено в Регламент 882/2004. Това разширяване на 
приложното поле ще изисква значителни усилия за адаптиране на дейността за 
контрол в някои аспекти по отношение на растителната защита, чието въздействие 
следва да бъде оценено, като се вземат предвид особеностите на техните системи за 
контрол и анализ.

Изменение 134
Кристофер Фелнер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) относно производството с цел пускане 
на пазара и пускането на пазара на 
растителен репродуктивен материал;

з) относно производството с цел пускане 
на пазара и пускането на пазара на 
растителен репродуктивен материал с 
изключение на горски репродуктивен 
материал, който попада в 
приложното поле на 
Директива 1999/105/ЕО относно 
търговията с горски репродуктивен 
материал;

Or. en

Обосновка

Действащата понастоящем правна рамка за горския репродуктивен материал е 
съвременна и добре функционираща. Включването на горския репродуктивен материал 
в настоящия регламент би го направил по-малко гъвкав, по-малко ефективен, сложен и 
скъпо струващ законодателен акт, който би увеличил административната тежест 
върху собствениците на гори и органите, без да носи каквито и да било ползи.

Изменение 135
Оса Вестлунд, Йенс Нилсон, Йоран Ферм

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) относно производството с цел пускане 
на пазара и пускането на пазара на 
растителен репродуктивен материал;

з) относно производството с цел пускане 
на пазара и пускането на пазара на 
растителен репродуктивен материал с 
изключение на горски репродуктивен 
материал, който попада в 
приложното поле на 
Директива 1999/105/ЕО;

Or. en

Обосновка

Действащата понастоящем Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно търговията 
с горски репродуктивен материал, която включва контрола върху горския 
репродуктивен материал, функционира добре. Включването на горския репродуктивен 
материал в регламента относно официалния контрол значително би увеличило 
административната тежест върху операторите и органите. Освен това в 
становището, прието на 4.7.2012 г. от Постоянния комитет по горите се заявява, че 
горският репродуктивен материал следва да бъде изключен от регламентите относно 
официалния контрол и относно растителния репродуктивен материал.

Изменение 136
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) установяващи изискванията за 
пускането на пазара и използването 
на продукти за растителна защита и 
за устойчивата употреба на 
пестициди;

заличава се

Or. de

Обосновка

Правилата следва да бъдат регламентирани в съответното секторно 
законодателство, тъй като не са в съответствие с целите на правилата за контрол 
във връзка с наблюдението на храните. 
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Изменение 137
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) уреждащи биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Същността на контрола, извършван в областта на биологичното земеделие е много 
по-различна от тази на контрола, свързан със здравната безопасност на храните 
като цяло. В действителност контролът, осъществяван в тази област, се отнася до 
спазването на спецификацията на продукта като се поставя акцент върху правилата 
за производство, без да се прави каквато и да било препратка към здравната 
безопасност. Следователно не съществува стабилна основа за включването на 
биологичното земеделие в регламента за хоризонтален контрол.

Изменение 138
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) относно използването и 
етикетирането на защитени 
наименования за произход, защитени 
географски указания и храни с 
традиционно специфичен характер.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Същността на контрола, извършван в областта на защитените наименования за 
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произход е много по-различна от тази на контрола, свързан със здравната 
безопасност на храните като цяло. В действителност контролът, осъществяван в 
тази област, се отнася до спазването на спецификацията на продукта като се 
поставя акцент върху правилата за производство, без да се прави каквато и да било 
препратка към здравната безопасност. Следователно не съществува стабилна основа 
за включването на защитените наименования за произход в регламента за 
хоризонтален контрол.

Изменение 139
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) правилата, свързани с пускането 
на пазара и употребата на 
ветеринарномедицински продукти.

Or. fr

Обосновка

Ветеринарната фармация и контролът, който се прилага по отношение на нея, имат 
пряка връзка със здравето на животните и здравната безопасност на храните и 
следва да се ползват от същите правила, включително и тези за контрол, 
осъществяван върху компетентните органи от страна на службите на Комисията.

Изменение 140
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es
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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. Тази дейност обаче не присъства конкретно в член 1 и 
затова е целесъобразно да се добави, за да няма съмнение по отношение на 
приложното поле на регламента.

Изменение 141
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предназначени за износ към трети 
държави.

заличава се

Or. es

Обосновка

Износът следва да остане ясно извън приложното поле на настоящия регламент, тъй 
като той не засяга общия пазар. Освен това съдържанието на някои членове може да 
предполага допълнително ограничение в съответствие с принципа на субсидиарност, 
поради което следва да се остави на решението на всяка държава членка.

Изменение 142
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правилата, установени с 
Регламент (ЕО) № 1234/2007;

а) правилата, установени с 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка 
с управлението на общата 
организация на пазарите, 
включително на квотите за 
производство, условните квоти и 
интервенционните мерки; при все 
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това настоящият регламент се 
прилага за официалния контрол на 
защитени наименования за произход и 
защитени географски указания на 
вина;

Or. es

Обосновка

Именно в регламент (ЕО) 1234/2007 се регламентира извършването на официален 
контрол, приложим на защитените наименования за произход (ЗНП) и ЗГУ за вина. Не 
се разбира, тъй като третирането на ЗНП и ЗГУ по отношение на вина и на 
земеделски продукти и храни (Регламент № 1151/2012) и на спиртни напитки 
(Регламент № 110/08), не е сравнимо, нито еднакво и технически оправдано, и е 
неприемливо.

Изменение 143
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „официален контрол“ означава всяка 
форма на контрол, който компетентните 
органи извършват за проверка на 
съответствието със:

1. „официален контрол“ означава всяка 
форма на контрол, включително 
контрол над изискванията за 
животни и стоки от трети страни и 
предназначени за износ в трети 
страни, който компетентните органи 
извършват за проверка на 
съответствието със:

Or. pl

Изменение 144
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) настоящия регламент; заличава се

Or. es

Обосновка

Членове 5, 11 и 137 вече определят механизмите за контрол за привеждането в 
изпълнение на регламента, така че не е необходимо да се включва тази информация в 
определенията и да се поставя контрола на операторите и компетентните органи на 
същото ниво и при същите условия. Предложеното изменение е просто, тъй като е 
достатъчно да се премахнат точки 2.1.а), без това по никакъв начин да нарушава 
духа на регламента.

Изменение 145
Пилар Аюсо, Естер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, с цел да се осигури 
прилагането на тези правила;

б) правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, с изключение на букви г) 
и ж), с цел да се осигури прилагането 
на тези правила.

Or. en

Изменение 146
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) централните органи на държава 
членка, които отговарят за 
организацията на официалния контрол и 
другите официални дейности в 
съответствие с настоящия регламент и 

а) централните органи на държава 
членка, които отговарят за 
организацията и извършването на 
официалния контрол и другите 
официални дейности, като например 
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правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

издаването на сертификати или 
удостоверения, определянето на 
лаборатории, обмен на информация, 
предвиден в рамките на 
административното 
сътрудничество, както и решението 
относно мерките за отстраняване на 
несъответствия, в съответствие с 
настоящия регламент и правилата, 
посочени в член 1, параграф 2;

Or. de

Обосновка

Важно е да се подчертае, че компетентните органи не са отговорни само за 
организацията на официалния контрол, но и за неговото извършване. Освен това с цел 
конкретизиране е необходимо поне примерно обяснение на понятието „другите 
официални дейности“.

Изменение 147
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

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

Or. es

Обосновка

Така както е изменено това определение отговорните органи остават изключени от 
изпълнението на официалния контрол.
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Изменение 148
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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;

Or. es

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 149
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки друг орган, натоварен с тази 
отговорност;

б) всеки друг публичен орган, натоварен 
с тази отговорност;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че лицата, осъществяващи официален контрол са независими от 
оператори, подлежащи на официален контрол, задължението за провеждане на 
официален контрол или на други официални дейности следва да се възлага единствено 
на публични органи.

Изменение 150
Хорст Шнелхард
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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;

Or. de

Обосновка

Тъй като за домашните любимци са приложими други правила за контрол, те следва 
да бъдат изключени от определението.

Изменение 151
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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], които 
попадат в обхвата на едно или повече 
от правилата по член 1, параграф 2;

Or. es

Обосновка

Полето на приложение на настоящия регламент относно контрола следва да се 
ограничи до гръбначните животни, що се отнася до хуманното отношение към 
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животните.

Изменение 152
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. „генетично модифициран фураж”
означава генетично модифициран 
фураж съгласно член 2, параграф 7 на 
регламент (EО) № 1829/2003;

Or. pl

Изменение 153
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. „генетично модифициран 
организъм за храна” означава 
предназначен за храна генетично 
модифициран организъм съгласно член 
2, параграф 9 на регламент (EО) № 
1829/2003;

Or. pl

Изменение 154
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9в. „оператор в сектора на 
фуражите” означава оператор на
пазара фуражи съгласно член 3, буква 
б) на регламент (EО) № 183/2005;

Or. pl

Изменение 155
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „вредители“ означава вредители 
съгласно определението в член 1, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
определение в настоящия регламент не е необходимо.

Изменение 156
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „вредители“ означава вредители 
съгласно определението в член 1, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. de

Изменение 157
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. „вредители“ означава вредители 
съгласно определението в член 1, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се

Or. en

Изменение 158
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12 „вредители“ означава вредители 
съгласно определението в член 1, 

заличава се
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параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

Or. es

Обосновка

Заличаването се предлага в съответствие с изменението на член 1, параграф 2, буква 
ж).

Изменение 159
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „растения“ означава растения 
съгласно определението в член 2, 
точка 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
определение в настоящия регламент не е необходимо.

Изменение 160
Евалд Щадлер
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „растения“ означава растения 
съгласно определението в член 2, 
точка 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. de

Изменение 161
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. „растения“ означава растения 
съгласно определението в член 2, 
точка 1 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се

Or. en

Изменение 162
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „растителен репродуктивен 
материал“ означава растителен 
репродуктивен материал съгласно 
определението в член 3, точка 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
[до Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен материал 
и в бележка под линия — данните за 
справка в ОВ];

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
определение в настоящия регламент не е необходимо.

Изменение 163
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „растителен репродуктивен 
материал“ означава растителен 
репродуктивен материал съгласно 
определението в член 3, точка 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
[до Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен материал 
и в бележка под линия — данните за 

заличава се
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справка в ОВ];

Or. de

Изменение 164
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „растителен репродуктивен 
материал“ означава растителен 
репродуктивен материал съгласно 
определението в член 3, точка 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
[до Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен материал 
и в бележка под линия — данните за 
справка в ОВ];

заличава се

Or. en

Изменение 165
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14 „растителен репродуктивен 
материал“ означава растителен 
репродуктивен материал съгласно 
определението в член 3, точка 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX на 
Европейския парламент и на Съвета 
[до Службата за публикации: моля, 

заличава се
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въведете номера на регламента 
относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен материал 
и в бележка под линия — данните за 
справка в ОВ];

Or. es

Обосновка

Заличаването се предлага в съответствие с изменението на член 1, параграф 2, буква 
з).

Изменение 166
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „продукти за растителна 
защита“ означава продукти за 
растителна защита съгласно 
посоченото в член 2, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009;

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
определение в настоящия регламент не е необходимо.

Изменение 167
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

15. „продукти за растителна защита“ 
означава продукти за растителна защита 
съгласно посоченото в член 2, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009;

15. „продукти за растителна защита“ 
означава продукти за растителна защита 
съгласно посоченото в член 2, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009, независимо от 
размера на опаковката им;

Or. en

Изменение 168
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „чуждоземен вид“ означава вид, 
подвид или по-нисък таксон, въведен в 
район извън естественото му 
географско разпространение в 
миналото или до момента, 
включително всякаква част, гамети, 
семена, яйца или пропагули на такива 
видове, както и всякакви хибриди, 
сортове или породи, които биха могли 
да оцелеят и впоследствие да се 
размножат;

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
определение в настоящия регламент не е необходимо.

Изменение 169
Евалд Щадлер
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „чуждоземен вид“ означава вид, 
подвид или по-нисък таксон, въведен в 
район извън естественото му 
географско разпространение в 
миналото или до момента, 
включително всякаква част, гамети, 
семена, яйца или пропагули на такива 
видове, както и всякакви хибриди, 
сортове или породи, които биха могли 
да оцелеят и впоследствие да се 
размножат;

заличава се

Or. de

Изменение 170
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „чуждоземен вид“ означава вид, 
подвид или по-нисък таксон, въведен в 
район извън естественото му 
географско разпространение в 
миналото или до момента, 
включително всякаква част, гамети, 
семена, яйца или пропагули на такива 
видове, както и всякакви хибриди, 
сортове или породи, които биха могли 
да оцелеят и впоследствие да се 
размножат;

заличава се

Or. en

Изменение 171
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. „чуждоземен вид“ означава вид, 
подвид или по-нисък таксон, въведен в 
район извън естественото му 
географско разпространение в 
миналото или до момента, 
включително всякаква част, гамети, 
семена, яйца или пропагули на такива 
видове, както и всякакви хибриди, 
сортове или породи, които биха могли 
да оцелеят и впоследствие да се 
размножат;

заличава се

Or. es

Обосновка

Заличаването се предлага в съответствие с приложното поле, определено в член 1.

Изменение 172
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. „растителни продукти“ означава 
растителни продукти съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. de
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Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
определение в настоящия регламент не е необходимо.

Изменение 173
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. „растителни продукти“ означава 
растителни продукти съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. de

Изменение 174
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. „растителни продукти“ означава 
растителни продукти съгласно 
определението в член 2, точка 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. en
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Изменение 175
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „други продукти“ означава други 
продукти съгласно определението в 
член 2, точка 4 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. de

Изменение 176
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „други продукти“ означава други 
продукти съгласно определението в 
член 2, точка 4 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. en

Изменение 177
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 22 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки служител на компетентните 
органи, упълномощен да подписва 
официални сертификати от такива 
органи;

а) всяко физическо или юридическо 
лице, официално признато от
компетентните органи и упълномощено
да издава и подписва официални 
сертификати от такива органи;

Or. es

Изменение 178
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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 
сертификати от компетентните органи;

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

Or. es

Изменение 179
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 24 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) настоящия регламент; заличава се

Or. es
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Обосновка

Членове 5, 11 и 137 вече установят механизми за контрол за привеждането в 
изпълнение на регламента, така че не е необходимо да се включва тази информация в 
определенията и да се поставя контрола на операторите и компетентните органи на 
същото ниво и при същите условия.

Изменение 180
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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 всяка пломба, маркировка или 
друг вид удостоверение извън рамките 
на здравеопазването, издадено от 
компетентните органи или под техния
контрол, и предоставящо
здравно.уверение за съответствие с едно 
или повече от изискванията, определени 
в правилата по член 1, параграф 2;

Or. es

Обосновка

Счита се за необходимо да се прави разграничение между официалните 
удостоверения и тези, които се издават в рамките на здравеопазването, тъй като в 
последния случай компетентният орган има само права да гарантира условията на 
неговото издаване.

Изменение 181
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

25а. „официални печати или 
маркировки“ означава маркировка или 
печат, наложен от компетентния 
орган на животни или продукти, 
който показва, че в момента на 
поставянето му е извършен 
официален контрол съгласно 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

Or. es

Обосновка

Необходимо е това определение да се включи, тъй като наименованието 
„удостоверение“ не уточнява дали става въпрос за печат, маркировка с печат за 
годност, етикет, документ и др.

Изменение 182
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 25б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25б. „санитарно удостоверяване“ 
означава санитарна декларация, 
извършена от компетентния орган 
относно спазването на изискванията 
за официален контрол в 
съответствие с правилата, посочени 
в член 1, параграф 2;

Or. es

Обосновка

Изглежда, че в целия текст „официално удостоверение“ се използва в два различни 
смисъла. Посредством това определение изяснява и разграничава различните 
формулировки.
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Изменение 183
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

26) „оператор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, за 
което важат едно или повече от 
задълженията, предвидени в правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, с 
изключение на компетентните органи и 
другите органи, отговарящи за 
официалния контрол и други официални 
дейности;

26) „оператор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, или 
организация без правен статут, за 
които важат едно или повече от 
задълженията, предвидени в правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, с 
изключение на компетентните органи и 
другите органи, отговарящи за 
официалния контрол и други официални 
дейности;

Or. pl

Изменение 184
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27. „пратка“ означава брой животни 
или количество стоки от един и същ 
вид, клас или с еднакво описание,
обхванати от един и същ официален
сертификат, официално удостоверение 
или друг документ, които се превозват 
с едно транспортно средство и имат 
еднакъв произход; пратката може да 
се състои от една или повече партиди;

27. „партида“ означава брой животни
от един и същ вид или количество
продукти от един и същ вид, обхванати 
от един и същ сертификат или 
ветеринарен документ, или други 
законно издадени документи, които се 
превозват с едно транспортно средство 
и са с произход от една и съща трета 
държава или от една или от същата 
част на тази трета държава;

Or. es
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Обосновка

Това е настоящото определение в съществуващите секторни разпоредби (директиви 
97/78/ЕО и 91/496/ЕИО).

Изменение 185
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 186
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28 – буква б

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;

Or. en

Изменение 187
Корин Льопаж
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28 – буква б

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 предпазните мерки, 
които се използват за извършването на 
тези дейности;

Or. en

Обосновка

Сертифицирането на биологичното селско стопанство се основава на процесен 
подход. Необходимо е да се подчертае тази специфичност, за да се запази 
настоящата система за биологичен контрол.

Изменение 188
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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;

Or. en

Изменение 189
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 28 – буква ва (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) документацията, посочена в букви 
а)—в);

Or. es

Обосновка

Много важна част от инспекциите е да се провери дали документацията отговаря на 
съществуващите правила.

Изменение 190
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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. „проверка“ 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;

Or. de

Обосновка

Запазване на обичайната до момента терминология на немски език.

Изменение 191
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 30a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

30a. „мониторинг” означава 
провеждането на планирана поредица 
от наблюдения и измервания за 
получаване на представа за степента 
на съответствие на 
законодателството за фуражите и 
храните, на правилата за опазване на 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях съгласно член 2, 
точка 8 на регламент (ЕО) № 
882/2004;

Or. pl

Изменение 192
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 30б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

30б. „възможност за проследяване”
означава възможността за 
проследяване на дадена храна, фураж, 
домашно животно или вещество, 
което е предназначено за влагане или 
може да бъде вложено в дадена храна 
или фураж, през всички етапи на 
производството, преработката и 
разпространението съгласно член 3, 
точка 15 на регламент (ЕО) № 
178/2002;

Or. pl

Изменение 193
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE



AM\1013302BG.doc 105/139 PE526.075v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. „опасност“ означава всеки 
причинител или условие, което 
потенциално може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората, животните или 
растенията, върху хуманното 
отношение към животните или върху 
околната среда;

33. „опасност“ означава всеки 
причинител или условие, което 
потенциално може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората или животните, 
върху хуманното отношение към 
животните, или върху околната среда;

Or. en

Изменение 194
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

33. „опасност“ означава всеки 
причинител или условие, което 
потенциално може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората, животните или 
растенията, върху хуманното 
отношение към животните или върху 
околната среда;

33. „опасност“ означава всеки 
причинител или условие, което 
потенциално може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората или животните, 
върху хуманното отношение към 
животните или върху околната среда;

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложеното изменението на член 1, параграф 2, буква ж) от 
проекта за регламент.

Изменение 195
Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36) „изходна точка“ означава граничен 
контролен пункт или всяко друго място, 
определено от дадена държава членка, 
откъдето животните, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1/2005, 
напускат митническата територия на 
Съюза;

36) „изходна точка“ означава граничен 
контролен пункт или всяко друго място, 
определено от дадена държава членка, 
откъдето животните, попадащи в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1/2005, 
напускат митническата територия на 
Съюза и за превоз на продукти от 
животински произход по транзитна 
процедура;

Or. pl

Изменение 196
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. „орган с делегирани правомощия“ 
означава трета страна, на която
компетентните органи са делегирали 
специфични задачи, свързани с 
официалния контрол;

38. „орган с делегирани правомощия“ 
означава независима трета страна, на 
която компетентните органи са 
делегирали специфични задачи, 
свързани с официалния контрол;

Or. en

Обосновка

За да се избегне конфликт на интереси, провеждането на дейностите по контрол 
следва да бъде делегирано единствено на трети страни, които са напълно независими 
от операторите, подлежащи на официален контрол.

Изменение 197
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38. „орган с делегирани правомощия“ 
означава трета страна, на която 
компетентните органи са делегирали 
специфични задачи, свързани с 
официалния контрол;

38. „орган с делегирани правомощия“ 
означава независима трета страна, на 
която компетентните органи са 
делегирали специфични задачи, 
свързани с официалния контрол;

Or. en

Изменение 198
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39. „контролен орган за биологични 
продукти“ означава публична 
административна организация в 
държава членка, на която 
компетентните органи са предоставили 
изцяло или частично своите 
правомощия във връзка с прилагането 
на Регламент (ЕО) № 834/2007, 
включително — когато е целесъобразно 
— съответния орган на трета държава 
или съответния орган, действащ в трета 
държава;

39. „контролен орган за биологични 
продукти“ означава публична 
административна организация в 
държава членка, на която 
компетентните органи са предоставили 
изцяло или частично своите 
правомощия по мониторинг и контрол 
на биологичните производства и 
продукти във връзка с прилагането на 
Регламент (ЕО) № 834/2007, 
включително — когато е целесъобразно 
— съответния орган на трета държава 
или съответния орган, действащ в трета 
държава;

Or. bg

Изменение 199
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

41. „скрининг“ означава форма на 
официален контрол, която се 
осъществява чрез извършване на 
планирана поредица от наблюдения или 
измервания с цел да се получи обща 
представа за степента, в която се спазват 
разпоредбите на настоящия регламент и 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

41. „наблюдение“ означава форма на 
официален контрол, която се 
осъществява чрез извършване на 
планирана поредица от наблюдения или 
измервания с цел да се получи обща 
представа за степента, в която се спазват 
разпоредбите на настоящия регламент и 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

Or. de

Обосновка

Запазване на обичайната до момента терминология на немски език.

Изменение 200
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

41. „скрининг“ означава форма на 
официален контрол, която се 
осъществява чрез извършване на 
планирана поредица от наблюдения или 
измервания с цел да се получи обща 
представа за степента, в която се спазват 
разпоредбите на настоящия регламент и 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

41. „проучване“ означава форма на 
официален контрол, която се 
осъществява чрез извършване на 
планирана поредица от наблюдения или 
измервания с цел да се получи обща 
представа за степента, в която се спазват 
разпоредбите на настоящия регламент и 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

Or. es

Обосновка

Тези определения преписват почти изцяло определенията от регламент № 882/2004 по 
отношение съответно на контрола и наблюдението в настоящото предложение, 
поради което следва да се заменят с „проучване“ и „надзор“ по начин, съвместим с 
други звена на Съюза (EОБХ; Евростат).
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Изменение 201
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

42. „целеви скрининг“ означава форма 
на официален контрол, която включва 
наблюдение на един или повече 
оператори или на техните дейности;

42. „целево наблюдение“ означава 
форма на официален контрол, която 
включва наблюдение на един или 
повече оператори или на техните 
дейности;

Or. de

Обосновка

Уеднаквяване с терминологията на точка 41 —„наблюдение“ на немски език.

Изменение 202
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

42. „целеви скрининг“ означава форма 
на официален контрол, която включва 
наблюдение на един или повече 
оператори или на техните дейности;

42. „надзор“ означава форма на 
официален контрол, която включва 
наблюдение на един или повече 
оператори или на техните дейности;

Or. es

Обосновка

Тези определения преписват почти изцяло определенията от регламент № 882/2004 по 
отношение съответно на контрола и наблюдението в настоящото предложение, 
поради което следва да се заменят с „проучване“ и „надзор“ по начин, съвместим с 
други звена на Съюза (EОБХ; Евростат).
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Изменение 203
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

44. „еквивалентност“ или 
„еквивалент“ означава:

заличава се

а) способността на различни системи 
или мерки да постигат едни и същи 
цели;

б) различни системи или мерки, 
които са в състояние да постигат 
едни и същи цели;

(Това изменение се прилага в целия 
текст. Съображенията също следва да 
се адаптират в съответствие с него.)

Or. en

Обосновка

Съществува риск продукти от трети държави да бъдат обявявани за 
„еквивалентни“, без реално да отговарят на разпоредбите на законодателството на 
ЕС. Въвеждането на термина в настоящия регламент би дало възможност за 
неконтролируемо извършване на злоупотреби (например по отношение на 
обработката на трупове на животни, използването на хормони при производството 
на месо и др.).

Изменение 204
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 44 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

44. „еквивалентност“ или „еквивалент“ 
означава:

44. „еквивалентност“ или „еквивалент“ 
означава системи, които като цяло са 
еднакви и постигат едни и същи цели;
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Or. en

Изменение 205
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 44 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) способността на различни системи 
или мерки да постигат едни и същи 
цели;

заличава се

Or. en

Изменение 206
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 44 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) различни системи или мерки, 
които са в състояние да постигат 
едни и същи цели;

заличава се

Or. en

Изменение 207
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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 

46. „проверка на документи“ „проверка 
на документи“ означава проверка на 
официални сертификати и друг(и) 
документ(и), включително документи с 
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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;

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;

Or. es

Обосновка

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

Изменение 208
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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;

Or. es

Обосновка

Проверката на удостоверението не е част от проверката на документите, освен ако 
не се извършва проверка за идентичност.
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Изменение 209
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

48. „физическа проверка“ означава 
проверка на животните или стоките и —
когато е целесъобразно — проверки на 

опаковката, транспортното средство, 
етикетите и температурата, вземането на 
проби за анализи, изследвания или 
диагностика, както и всяка друга 
проверка, необходима с цел да се 
установи съответствието с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2;

48. „физическа проверка“ означава 
проверка на животните или стоките, 
която може да включва проверки на 
опаковките или опаковането, 
транспортното средство, етикетите и 
температурата, както и вземането на 
проби за анализи, изследвания или 
диагностика, както и всяка друга 
проверка, необходима с цел да се 
установи съответствието с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2;

Or. es

Обосновка

Предлага се въвеждането на по-пълно и разбираемо определение.

Изменение 210
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

49 „претоварване“ означава движението 
на стоките, подлежащи на официалния 
контрол, предвиден в член 45, 
параграф 1, които пристигат по море 
или с въздушен транспорт от трета 
държава с плавателен съд или 
въздухоплавателно средство и се 
транспортират под митнически надзор 
на друг плавателен съд или 
въздухоплавателно средство в същото 
пристанище или летище в процес на 

49 „претоварване“ означава движението 
на стоките, които пристигат по море или 
с въздушен транспорт от трета държава 
с плавателен съд или въздухоплавателно 
средство и се транспортират под 
митнически надзор на друг плавателен 
съд или въздухоплавателно средство в 
същото пристанище или летище в 
процес на подготовка за следващо 
пътуване;
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подготовка за следващо пътуване;

Or. es

Обосновка

Не се счита за целесъобразно да се упражнява контрол върху пратките, които се 
превозват транзит за трета държава.

Изменение 211
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

49) „претоварване“ означава 
движението на стоките, подлежащи на 
официалния контрол, предвиден в 
член 45, параграф 1, които пристигат по 
море или с въздушен транспорт от трета 
държава с плавателен съд или 
въздухоплавателно средство и се 
транспортират под митнически надзор 
на друг плавателен съд или 
въздухоплавателно средство в същото 
пристанище или летище в процес на 
подготовка за следващо пътуване;

49) „претоварване“ означава 
движението на стоките или 
животните, подлежащи на 
официалния контрол, предвиден в 
член 45, параграф 1, които пристигат по 
море или с въздушен транспорт от трета 
държава с плавателен съд или 
въздухоплавателно средство и се 
транспортират под митнически надзор 
на друг плавателен съд или 
въздухоплавателно средство в същото 
пристанище или летище в процес на 
подготовка за следващо пътуване;

Or. pl

Изменение 212
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 49а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

49а. „въвеждане“ означава въвеждане 
на стоки на митническата 
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територия на Съюза с изключение на 
стоките, превозвани с транспортни 
средства, които единствено 
преминават през териториалните 
води или въздушното пространство 
на митническата територия без 
спиране в рамките на ЕС, които са 
предназначени за внос в Съюза или в 
трета държава, независимо дали 
това се извършва в режим на 
транзит или след складирането им в 
Съюза;

Or. es

Обосновка

Предлага се това определение, което вече е в Регламент 882/2004, да продължава да 
се включва за да обхване пратките, които се въвеждат в ЕС транзит или са 
складирани в очакване на митническата им обработка, и в крайна сметка могат да не 
бъдат внесени в ЕС.

Изменение 213
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

53. „официално задържане“ означава 
процедурата, чрез която компетентните 
органи гарантират, че животните и
стоките — предмет на официален 
контрол, не се придвижват или 
подменят до вземането на решение за 
тяхното местоназначение; то включва 
съхранение от операторите под 
контрола на компетентните органи;

53. „официално задържане“ означава 
процедурата, чрез която компетентните 
органи забраняват или ограничават 
движението или придвижването и 
съответно търговската реализация 
на животните, продуктите или
стоките — предмет на официален 
контрол в рамките на настоящия 
регламент, с цел да се избегне 
придвижването, подмяната или 
търговската им реализация до 
вземането на решение за тяхното 
местоназначение; то включва 
съхранение от операторите под 
контрола на компетентните органи или 
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от самите органи;

Or. es

Обосновка

Тази формулировка се счита за по-подходяща, тъй като е по-ясна.

Изменение 214
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

53. „официално задържане“ означава 
процедурата, чрез която компетентните 
органи гарантират, че животните и 
стоките — предмет на официален 
контрол, не се придвижват или 
подменят до вземането на решение за 
тяхното местоназначение; то включва 
съхранение от операторите под 
контрола на компетентните органи;

53. „официално задържане“ означава 
процедурата, чрез която компетентните 
органи гарантират, че животните и 
стоките — предмет на официален 
контрол, не се придвижват или 
подменят до вземането на решение за 
тяхното местоназначение; то включва 
съхранение от операторите в 
съответствие с инструкциите и под 
контрола на компетентните органи;

Or. de

Изменение 215
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – 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 

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;
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официалния контрол, който следва да 
бъде извършен във всяка от 
областите, посочени в член 1, 
параграф 2, за определен период от
време;

Or. es

Обосновка

Запазва се определението в Регламент (ЕО) № 882/2004, тъй като е по-ясно.

Изменение 216
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 57а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

57а. „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.

Or. es

Обосновка

В съответствие със спазването на член 1, параграф 2, буква а).

Изменение 217
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка от областите, уредени с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, държавите членки
определят компетентния орган или 
компетентните органи, на които 
предоставят отговорността за 
извършване на официален контрол и 
други официални дейности.

1. За всяка от областите, уредени с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, държавите членки следва да 
разполагат с компетентния орган или 
компетентните органи, отговорни за
планирането, организирането и –
когато е целесъобразно — за
извършване на официален контрол.

Or. es

Обосновка

Понятието „да предостави отговорността“ не е ясно, защото дадена държава 
членка няма правосубектност, така че е необходимо компетентният орган на 
държавата членка да определи това.

Изменение 218
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато за една и съща област дадена 
държава членка предоставя 
отговорността за извършване на 
официален контрол или други 
официални дейности на повече от 
един компетентен орган на национално, 
регионално или местно равнище — или 
когато определените компетентни 
органи в съответствие с параграф 1 в 
рамките на възложената им отговорност 
имат право да прехвърлят специфични 
отговорности за извършването на 
официален контрол или други 
официални дейности на други 
публични органи —
държавата членка:

2. Когато за една и съща област дадена 
държава членка разполага с повече от 
един компетентен орган на национално, 
регионално или местно равнище — или 
когато определените компетентни 
органи в съответствие с параграф 1 в 
рамките на възложената им отговорност 
имат право да прехвърлят специфични 
отговорности за извършването на 
официален контрол на други публични 
органи — се гарантира, че:
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Or. es

Обосновка

Дадена държава членка не може да делегира нищо, защото нищо не ѝ е възложено. 
Поради това, отговорността трябва да се носи от компетентните органи на 
държавата членка, а не от държавите членки сами по себе си.

Изменение 219
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) въвежда процедури, чрез които 
осигурява ефикасна и ефективна 
координация между всички участващи 
органи, както и последователност и 
ефективност на официалния контрол 
или другите официални дейности на 
нейна територия;

а) се въвеждат процедури, чрез които 
се осигурява ефикасна и ефективна 
координация между всички участващи 
органи, както и последователност и 
ефективност на официалния контрол 
или другите официални дейности на 
цялата ѝ територия;

Or. es

Изменение 220
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) въвежда процедури, чрез които 
осигурява ефикасна и ефективна 
координация между всички участващи 
органи, както и последователност и 
ефективност на официалния контрол 
или другите официални дейности на 
нейна територия;

а) въвежда процедури, чрез които 
осигурява ефикасна и ефективна 
координация между всички участващи 
органи, както и последователност и 
ефективност на официалния контрол 
или другите официални дейности на 
нейна територия, за да се избегне, наред 
с другото, предприятията да бъдат 
подлагани на един и същи вид контрол 
от страна на различни компетентни 
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органи по време на календарната 
година;

Or. it

Изменение 221
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определя единен орган, който 
отговаря за координиране на 
сътрудничеството и контактите с 
Комисията и с другите държави 
членки във връзка с официалния 
контрол и другите официални 
дейности, извършвани в тази област.

заличава се

Or. en

Обосновка

В някои случаи изискването за единен орган не е най-практичното решение и води до 
унищожаване на действащи процеси и системи. В някои държави отговорността в 
сферата на биологичното производство може да се споделя от два органа. 
Държавите членки следва да имат право да разпределят дейностите на звената за 
контакт между органите, в случай че, разбира се, това се извършва по ясно определен 
начин.

Изменение 222
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определя единен орган, който 
отговаря за координиране на 
сътрудничеството и контактите с 

б) се определя един или повече органи, 
които отговарят за координиране на 
сътрудничеството и контактите с 
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Комисията и с другите държави членки 
във връзка с официалния контрол и 
другите официални дейности, 
извършвани в тази област.

Комисията и с другите държави членки 
във връзка с официалния контрол и 
другите официални дейности, 
извършвани в тази област.

Or. es

Обосновка

Ефективната координация не е непременно свързана с изискването за единен 
отговорен орган.

Изменение 223
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определя единен орган, който 
отговаря за координиране на 
сътрудничеството и контактите с 
Комисията и с другите държави членки 
във връзка с официалния контрол и 
другите официални дейности, 
извършвани в тази област.

б) определя единен орган, който 
отговаря за координиране на 
сътрудничеството и контактите с 
Комисията и с другите държави членки 
във връзка с официалния контрол и 
другите официални дейности, 
извършвани във всеки един от 
секторите, определени от 
съответната държава членка, така 
че да обхване всички области, 
посочени в член 1, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Областите, посочени в член 1, параграф 2 са твърде обширни (например областта,
определена в параграф 2, буква а), която обхваща едновременно безопасността на 
храните и справедливите търговски практики на пазара на хранителни продукти). 
Френските органи изразяват желание да имат възможност сами да определят 
областите, които да станат предмет на дейността на единния орган.

Изменение 224
Джанкарло Скота
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) 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; в този регистър са 
включени проверките на 
кръстосаното съответствие, 
посочени дял VI от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно финансирането, 
управлението и мониторинга на 
общата селскостопанска политика].

Or. it

Изменение 225
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи, които 
отговарят за проверката на 
съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква й), могат да 
възложат специфични задачи, свързани 
с официалния контрол, на един или 
повече контролни органи за биологични 
продукти. В такива случаи те определят 
кодов номер за всеки от тези органи.

3. Компетентните органи, които 
отговарят за проверката на 
съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква й), могат да 
възложат специфични задачи, свързани 
с официалния контрол, на един или 
повече контролни органи за биологични 
продукти и биологични производства. 
В такива случаи те определят кодов 
номер за всеки от тези органи.

Or. bg
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Изменение 226
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) единните органи, определени в 
съответствие с параграф 2, буква б);

б) органите, определени в съответствие 
с параграф 2, буква б);

Or. es

Обосновка

Да бъде в съответствие с алинея 1.

Изменение 227
Хорст Шнелхард

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, различни 
от правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, или за тяхното прилагане.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
правило в настоящия регламент не е необходимо.
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Изменение 228
Евалд Щадлер

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, различни 
от правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, или за тяхното прилагане.

Or. de

Изменение 229
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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.
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Or. es

Обосновка

Съгласуваност с предложения обхват.

Изменение 230
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

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 
прилагането на правила, различни от 
тези, посочени в член 1, параграф 2.

Or. en

Изменение 231
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 
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 

заличава се
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процедурата по разглеждане, 
посочена в член 141, параграф 2.

Or. en

Изменение 232
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 
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.

заличава се

Or. en

Изменение 233
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 
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.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Не е необходимо законодателство, когато очакваният резултат е да се гарантира 
основна комуникация между държавите членки или между държавите членки и 
Комисията или обществеността.

Изменение 234
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 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.

6. Чрез актове за изпълнение 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. Средствата, чрез които 
информацията, посочена в член 4, се 
предоставя на обществеността,
следва във всички случаи да включват 
публикуването ѝ в интернет.

Or. en

Изменение 235
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са създали необходимата 
организация, за да гарантират 
безпристрастност, качество и 
последователност на официалния 
контрол и другите официални дейности 
на всички равнища;

б) са създали необходимата 
организация, за да гарантират 
безпристрастност, качество и 
изпълнение на споделената цел на 
официалния контрол и другите 
официални дейности на всички 
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равнища;

Or. de

Обосновка

Поради различните предварителни условия както на засегнатите сектори, така и на 
националните системи за контрол последователността на контрола сама по себе си 
не може да бъде постигната. По-скоро следва да се гарантира, че в резултат от 
контрола договорените цели също се изпълняват.

Изменение 236
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са създали необходимата 
организация, за да гарантират 
безпристрастност, качество и 
последователност на официалния 
контрол и другите официални дейности 
на всички равнища;

б) са създали необходимата 
организация, за да гарантират 
независимост, качество и 
последователност на официалния 
контрол и другите официални дейности 
на всички равнища;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че няма конфликт на интереси компетентните органи или 
другите органи с делегирани правомощия, осъществяващи официален контрол, трябва 
да бъдат напълно независими от операторите, върху които осъществяват официален 
контрол.

Изменение 237
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б



AM\1013302BG.doc 129/139 PE526.075v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са създали необходимата 
организация, за да гарантират 
безпристрастност, качество и 
последователност на официалния 
контрол и другите официални дейности 
на всички равнища;

б) са създали необходимата 
организация, за да гарантират 
независимост, безпристрастност, 
качество и последователност на 
официалния контрол и другите 
официални дейности на всички 
равнища;

Or. en

Изменение 238
Гленис Уилмът

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, са независими и не участват в 
никакъв конфликт на интереси;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че няма конфликт на интереси служителите, осъществяващи 
официален контрол или други официални дейности, трябва да бъдат напълно 
независими от операторите, върху които осъществяват официален контрол.

Изменение 239
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
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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 и по никакъв 
начин не са свързани или зависими от 
операторите, които контролират;

Or. en

Изменение 240
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разполагат със или имат достъп до 
достатъчен брой служители с 
подходяща квалификация и опит за 
ефикасно и ефективно извършване на 
официалния контрол и другите 
официални дейности;

д) в съответствие с произтичащите 
от член 1, параграфи 1 и 2 
задължения във връзка с контрола 
разполагат със служители с подходяща 
квалификация и опит за цялостно,
ефикасно и ефективно извършване на 
официалния контрол и другите 
официални дейности;

Or. de

Обосновка

Определението „достатъчен“ в случая не е достатъчно конкретно. От съществено 
значение е областите на контрол да разполагат с персонал по такъв начин, че всички 
предписани и необходими мероприятия по контрол да могат да се извършат без 
ограничение. По отношение на израза „достъп до служители“ съществува 
безпокойство, че посредством тази формулировка могат да бъдат включени частни 
инспектори. Това излага на риск независимостта на официалния контрол.
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Изменение 241
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разполагат със или имат достъп до 
достатъчен брой служители с 
подходяща квалификация и опит за 
ефикасно и ефективно извършване на 
официалния контрол и другите 
официални дейности;

д) разполагат със или имат достъп до 
достатъчен брой независими служители 
с подходяща квалификация и опит за 
ефикасно и ефективно извършване на 
официалния контрол и другите 
официални дейности;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че няма конфликт на интереси служителите, осъществяващи 
официален контрол или други официални дейности, трябва да бъдат напълно 
независими от операторите, върху които осъществяват официален контрол.

Изменение 242
Гленис Уилмът

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) служители, назначени от 
компетентния орган или от 
независим публичен орган, 
оправомощен от компетентния орган 
да извършва официален контрол или 
други официални дейности.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че няма конфликт на интереси служителите, осъществяващи 
официален контрол или други официални дейности, трябва да бъдат напълно 
независими от операторите, върху които осъществяват официален контрол.
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Изменение 243
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) следят надеждно и внимателно 
осъществяването на официален 
контрол при обработката на 
хранителни пратки, които се 
превозват транзит, с цел да 
предотвратят вреди или влошаване 
на качеството на хранителните 
продукти;

Or. en

Изменение 244
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи изготвят и 
осъществяват програми за обучение с 
цел да се гарантира, че служителите, 
извършващи официален контрол и 
други официални дейности, получават 
обучението, посочено в букви а), б) и в).

Компетентните органи изготвят и 
осъществяват програми за обучение с 
цел да се гарантира, че служителите, 
извършващи официален контрол и 
други официални дейности, получават 
обучението, посочено в букви а)—в).

Or. pl

Изменение 245
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
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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

Or. de

Обосновка

Разпоредбите относно изискванията във връзка с квалификацията или обучението се 
намесват вероятно в регламентите относно образованието и т.н. и нарушават 
принципа на субсидиарност. Приложение II от настоящия регламент посочва вече 
онези тематични области, които следва да се вземат под внимание при обучението на 
персонала.

Изменение 246
Кристел Шалдемозе

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 247
Анна Росбак

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

Or. en

Обосновка

Задължение е служителите да притежават необходимата квалификация, умения и 
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знания, въпреки това съгласно член 4, параграфи 1 и 2, държавите членки и техните 
компетентни органи са тези, които имат задължението да гарантират това, 
следователно този параграф е излишен.

Изменение 248
Джули Гърлинг

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

Or. en

Обосновка

Специфичната квалификация на служителите и изискванията за обучение, за да 
могат те да извършват официален контрол, следва да бъдат определяни от 
държавите членки.

Изменение 249
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
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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.

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, като взема предвид, 
че тези делегирани актове следва да 
бъдат съгласувани с особеностите на 
всяка държава членка.

Or. en

Изменение 250
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато в рамките на компетентния 
орган повече от едно звено е 
компетентно да извършва официален 
контрол или други официални дейности, 
между тези звена се осигуряват 
ефикасна и ефективна координация и 
сътрудничество.

4. Когато в рамките на извършваните 
от компетентния орган повече от едно 
звено е компетентно да извършва 
официален контрол или други 
официални дейности, между тези звена 
се осигуряват ефикасна и ефективна 
координация и сътрудничество.

Or. pl
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Изменение 251
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на Комисията 
компетентните органи ѝ предоставят 
резултатите от одитите по параграф 1.

2. По обосновано искане на Комисията 
компетентните органи ѝ предоставят 
резултатите от одитите по параграф 1.

Or. es

Обосновка

Комисията следва да обоснове причината за искането на тази информация, за да се 
избегнат искания за информация към държавите членки без основателна причина.

Изменение 252
Кристел Шалдемозе

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

заличава се

Or. en

Изменение 253
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
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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 за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 141, параграф 2.

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да установи насоки за 
извършването на одитите, предвидени в 
параграф 1. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 141, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Много държави членки вече са създали добре функциониращи системи за одит. Не са 
необходими подробни разпоредби, които да доведат евентуално до големи разходи или 
голям брой ангажирани служители. По целесъобразност държавите членки могат да 
бъдат подпомагани например чрез насоки.

Изменение 254
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решения на компетентните органи по 
отношение на физически и юридически 
лица

Решения на компетентните органи по 
отношение на операторите

Or. pl

Изменение 255
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията, взети от компетентните 
органи в съответствие с член 53, 
член 64, параграфи 3 и 5, член 65, 

Решенията, взети от компетентните 
органи в съответствие с член 53, 
член 64, параграфи 3 и 5, член 65, 
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член 134, параграф 2 и член 135, 
параграфи 1 и 2 по отношение на 
физически или юридически лица, могат 
да бъдат обжалвани от тези лица в 
съответствие с националното 
законодателство.

член 134, параграф 2 и член 135, 
параграфи 1 и 2 по отношение на 
операторите, могат да бъдат 
обжалвани от тези лица в съответствие с 
националното законодателство.

Or. pl


