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Официален контрол и други 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)
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Изменение 456
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат компетентните 
органи, по отношение на изискванията 
за хуманно отношение към 
животните

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат компетентните 
органи, по отношение на гръбначните 
животни, продуктите от 
животински произход, 
непредназначени за консумация от 
човека, зародишните продукти, 
страничните животински продукти 
и производните продукти

Or. es

Обосновка

Заглавието на настоящия член изглежда се дублира с разпоредбите на член 15, тъй 
като и двата се отнасят до „животни“ и „продукти от животински произход“. 
Причината, поради която се предлага да се добави понятието „гръбначни“, се дължи 
на факта, че по отношение на хуманното отношение към животните защитата се 
ограничава до гръбначните животни.

Изменение 457
Дан Йоренсен, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в случай на пътувания на дълги 
разстояния между държавите членки 
и трети държави официалният 
контрол се извършва на всеки етап от 
пътуването с дълга 
продължителност на случайна или 
целева база, за да удостовери, че 
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декларираното време на пътуване е 
реалистично и че пътуването е в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1/2005, и по-конкретно че времето 
за пътуване и периодите за почивка 
съответстват на сроковете, 
посочени в глава V от приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1/2005;

Or. en

Обосновка

Доста изненадващо член 18 изисква контрол върху транспортирането на животни 
преди пътувания и на изходните точки от ЕС, но не и по време на пътуването.

Изменение 458
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случай на пътувания на дълги 
разстояния между държавите членки 
и трети държави официалният 
контрол се извършва на всеки етап от 
пътуването с дълга 
продължителност на случайна или 
целева база, за да удостовери, че 
декларираното време на пътуване е 
реалистично и че пътуването е в 
съответствие с настоящия 
регламент, и по-конкретно че 
времето за пътуване и периодите за 
почивка съответстват на сроковете, 
посочени в глава V от приложение I 
към Регламент (ЕС) № 1/2005.

Or. en
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Изменение 459
Гленис Уилмът

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) официален контрол на годността на 
животните да бъдат транспортирани и 
на транспортните средства, за да се 
провери съответствието с глава II и 
когато е приложимо — с глава VI от 
приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 1/1005;

Or. en

Изменение 460
Дан Йоренсен, Кристел Шалдемозе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съответната разпоредба в Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на 
животните по време на транспортиране посочва, че контролът на транспортните 
средства се извършва, за да се провери съответствието с глава ІІ и когато е 
приложимо, с глава VІ от регламента. Предложеният регламент относно официалния 
контрол отменя този аспект от Регламент (ЕО) № 1/2005. Следователно сега той 
следва да бъде включен в предложения регламент относно официалния контрол.
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Изменение 461
Дан Йоренсен, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) официален контрол с цел да се 
установи, че превозвачите отговарят на 
изискванията на приложимите 
международни споразумения и 
притежават валидни разрешителни като 
превозвачи и свидетелства за 
правоспособност за шофьорите и 
придружителите;

ii) официален контрол с цел да се 
установи, че превозвачите отговарят на 
изискванията на приложимите 
международни споразумения, 
включително Европейската 
конвенция за защита на животните 
по време на международен 
транспорт, и притежават валидни 
разрешителни като превозвачи и 
свидетелства за правоспособност за 
шофьорите и придружителите;

Or. en

Обосновка

Би било полезно да се изясни, че основното споразумение от значение е Европейската 
конвенция за защита на животните по време на международен транспорт.

Изменение 462
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в – подточка iiiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) след официалния контрол 
съгласно буква в), подточка i) от 
настоящия параграф, когато 
компетентният орган счита, че 
животните не са годни за 
транспортиране, те следва да бъдат 
разтоварени, напоени, нахранени и да 
могат да си отпочинат, докато 
станат годни да продължат своето 
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пътуване.

Or. en

Изменение 463
Дан Йоренсен, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато официалният контрол 
съгласно буква в), подточка i) от 
настоящия параграф установи, че 
според компетентния орган 
животните не са годни да 
продължат своето пътуване, те 
следва да бъдат разтоварени, напоени, 
нахранени и да могат да си 
отпочинат, и да се потърси 
ветеринарна помощ, ако е 
необходимо;

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на 
транспортиране предвижда, че ако на изходна точка от ЕС се установи, че 
животните не са годни да продължат своето пътуване, те трябва да бъдат 
разтоварени и да им се предостави храна, вода и почивка. Предложеният регламент 
относно официалния контрол повтаря изискването на Регламент (ЕО) № 1/2005 
животните да бъдат проверявани на изходните точки, за да се установи дали са в 
състояние да продължат пътуването си, но не уточнява какви действия следва да 
бъдат предприети по отношение на тези животни.

Изменение 464
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б – подточка ва (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) чрез актове за изпълнение 
Комисията предвижда максимално 
допустими стойности на пътуване 
от 12 часа за всички движения на 
коне, предназначени за клане, в 
съответствие с 
Директива 2009/156/ЕО на Съвета и 
препоръките на ЕОБХ;

Or. en

Изменение 465
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква е), изискват 
спазването на норми за хуманно 
отношение към животните, които 
не могат да бъдат измерени в 
количествено отношение, или 
приемането на някои практики, 
чието прилагане не може да бъде 
ефикасно установено единствено с 
помощта на методите и техниките 
за официален контрол, посочени в 
член 13, официалният контрол за 
проверка на съответствието с тези 
правила може да включва 
използването на специфични 
показатели за хуманно отношение 
към животните в случаите и при 
условията, приети в съответствие с 
разпоредбите на параграф 3, буква е).

заличава се

Or. es
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Обосновка

Предлага се да се заличи параграфът, защото прави препратка към показатели, 
които от своя страна не са уредени с общностна разпоредба. Прибързано е да се 
посочва това и да се създава правна несигурност, тъй като се посочва нещо, което е 
неизвестно и не е определено в никоя норма. Европейската комисия повтаря 
неколкократно, че ще изготви законодателство за хуманното отношение към 
животните, което да включва показатели. Това позоваване може да се включи, след 
като законодателството бъде внесено и прието. Дотогава включването му е 
прибързано.

Изменение 466
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139
относно правилата за извършването на 
официален контрол за проверка на 
съответствието с правилата на Съюза,
посочени в член 1, параграф 2, буква е). 
В тези делегирани актове се вземат 
предвид рисковете за хуманното 
отношение към животните, свързани със 
селскостопанските дейности, 
транспортирането, клането и 
умъртвяването, и се установяват 
правила относно:

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема 
законодателни предложения относно 
правилата за извършването на 
официален контрол за проверка на 
съответствието с правилата на Съюза, 
посочени в член 1, параграф 2, буква е). 
В тези законодателни предложения се 
вземат предвид рисковете за хуманното 
отношение към животните, свързани със 
селскостопанските дейности, 
транспортирането, клането и 
умъртвяването, и се установяват 
правила относно:

Or. en

Изменение 467
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква г



AM\1013305BG.doc 11/123 PE526.077v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) проверката на спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните на граничните 
контролни пунктове и на изходните 
пунктове, както и на минималните 
изисквания, приложими към такива 
изходни пунктове;

г) проверката на спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните на граничните 
контролни пунктове и на изходните 
пунктове;

Or. es

Обосновка

Това е нови изискване, което не присъства в действащото правило, и става дума за 
задължение, ограничаващо решението на държавите членки и свързано с износа на 
животни.

Изменение 468
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) случаите и условията, при които 
официалният контрол за проверка на 
съответствието с изискванията за 
хуманно отношение към животните 
може да включва използването на 
специфични показатели за хуманно 
отношение към животните, 
основаващи се на измерими критерии 
за изпълнение, и разработването на 
такива показатели въз основа на 
научни и технически данни.

заличава се

Or. es

Обосновка

Европейската комисия повтаря неколкократно, че ще изготви законодателство за 
хуманното отношение към животните, което да включва показатели. Това 



PE526.077v01-00 12/123 AM\1013305BG.doc

BG

позоваване може да се включи, след като законодателството бъде внесено и прието. 
Дотогава включването му е прибързано.

Изменение 469
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) случаите и условията, при които 
официалният контрол за проверка на 
съответствието с изискванията за 
хуманно отношение към животните 
може да включва използването на 
специфични показатели за хуманно 
отношение към животните, основаващи 
се на измерими критерии за изпълнение, 
и разработването на такива показатели 
въз основа на научни и технически 
данни.

е) случаите и условията, при които 
официалният контрол за проверка на 
съответствието с изискванията за 
хуманно отношение към животните 
включва използването на специфични 
показатели за хуманно отношение към 
животните, основаващи се на измерими 
критерии за изпълнение, и 
разработването на такива показатели въз 
основа на научни и технически данни.

Or. en

Изменение 470
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на здравето на 
растенията

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
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относно правилата за извършването 
на официален контрол на растения, 
растителни продукти и други 
продукти с цел да се установи 
съответствието с приложимите за 
тези стоки правила на Съюза, 
посочени в член 1, параграф 2, буква 
ж), и относно действията, които да 
бъдат предприети от 
компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. В 
тези делегирани актове се вземат 
предвид рисковете за здравето на 
растенията, свързани с растения, 
растителни продукти и други 
продукти във връзка с конкретни 
вредители по растенията или с 
конкретни оператори, и се 
установяват правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, 
параграфи 1 и 2 и член 36;

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

в) еднаква честота на 
мероприятията по официален 
контрол, извършван от 
компетентните органи по 
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отношение на оператори, получили 
разрешение да издават растителни 
паспорти в съответствие с член 79, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията], като освен критериите, 
посочени в член 8, параграф 1, се взема 
предвид дали по отношение на 
произвежданите от тях растения, 
растителни продукти и други 
продукти тези оператори са въвели 
план за управление на 
фитосанитарните рискове съгласно 
посоченото в член 86 от 
Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 471
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на здравето на 
растенията

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол на растения, 
растителни продукти и други 
продукти с цел да се установи 
съответствието с приложимите за 
тези стоки правила на Съюза, 
посочени в член 1, параграф 2, буква 
ж), и относно действията, които да 
бъдат предприети от 
компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. В 
тези делегирани актове се вземат 
предвид рисковете за здравето на 
растенията, свързани с растения, 
растителни продукти и други 
продукти във връзка с конкретни 
вредители по растенията или с 
конкретни оператори, и се 
установяват правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, 
параграфи 1 и 2 и член 36;

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

в) еднаква честота на 
мероприятията по официален 
контрол, извършван от 
компетентните органи по 
отношение на оператори, получили 
разрешение да издават растителни 
паспорти в съответствие с член 79, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията], като освен критериите, 
посочени в член 8, параграф 1, се взема 
предвид дали по отношение на 
произвежданите от тях растения, 
растителни продукти и други 
продукти тези оператори са въвели 
план за управление на 
фитосанитарните рискове съгласно 
посоченото в член 86 от 
Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф.

Or. de
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Изменение 472
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи по 
отношение на здравето на 
растенията

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол на растения, 
растителни продукти и други 
продукти с цел да се установи 
съответствието с приложимите за 
тези стоки правила на Съюза,
посочени в член 1, параграф 2, буква 
ж), и относно действията, които да 
бъдат предприети от 
компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. В 
тези делегирани актове се вземат 
предвид рисковете за здравето на 
растенията, свързани с растения, 
растителни продукти и други 
продукти във връзка с конкретни 
вредители по растенията или с 
конкретни оператори, и се 
установяват правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 
1 и 2 и член 36;
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б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
при въвеждането и движението в 
Съюза на определени растения, 
растителни продукти и други 
продукти, за които се прилагат 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква ж), и еднаква 
минимална честота на 
мероприятията по официален 
контрол, като освен критериите, 
посочени в член 8, параграф 1, се 
вземат предвид специфичните 
опасности и рискове за здравето на 
растенията във връзка с определени 
растения, растителни продукти и 
други продукти с определено място 
или държава на произход;

в) еднаква честота на 
мероприятията по официален 
контрол, извършван от 
компетентните органи по 
отношение на оператори, получили 
разрешение да издават растителни 
паспорти в съответствие с член 79, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията], като освен критериите, 
посочени в член 8, параграф 1, се взема 
предвид дали по отношение на 
произвежданите от тях растения, 
растителни продукти и други 
продукти тези оператори са въвели 
план за управление на 
фитосанитарните рискове съгласно 
посоченото в член 86 от 
Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
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предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф.

Or. en

Изменение 473
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 
1 и 2 и член 36;

заличава се

Or. en

Изменение 474
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
при въвеждането и движението в Съюза 
на определени растения, растителни 
продукти и други продукти, за които се 
прилагат правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква ж), и еднаква 
минимална честота на мероприятията по 
официален контрол, като освен 
критериите, посочени в член 8, 
параграф 1, се вземат предвид 

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

специфичните рискове за здравето на 
растенията във връзка с определени 
растения, растителни продукти и други 
продукти с определено място или 
държава на произход;

Or. en

Изменение 475
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на растителния 
репродуктивен материал

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол на растителен 
репродуктивен материал с цел да се 
установи съответствието с 
приложимите за такива стоки 
правила на Съюза, посочени в член 1, 
параграф 2, буква з), и относно 
действията, които да бъдат 
предприети от компетентните 
органи вследствие на извършения 
официален контрол. Чрез тези 
делегирани актове се установяват 
правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, 
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параграфи 1 и 2 и член 36;

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се вземат предвид 
рисковете за здравето, 
идентичността, качеството и 
проследимостта на определени 
категории растителен репродуктивен 
материал или специфични родове или 
видове;

в) специфичните критерии и условия, 
при които се задействат 
механизмите за административна 
помощ, предвидени в дял IV;

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 476
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
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които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на растителния 
репродуктивен материал

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол на растителен 
репродуктивен материал с цел да се 
установи съответствието с 
приложимите за такива стоки 
правила на Съюза, посочени в член 1, 
параграф 2, буква з), и относно 
действията, които да бъдат 
предприети от компетентните 
органи вследствие на извършения 
официален контрол. Чрез тези 
делегирани актове се установяват 
правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, 
параграфи 1 и 2 и член 36;

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се вземат предвид 
рисковете за здравето, 
идентичността, качеството и 
проследимостта на определени 
категории растителен репродуктивен 
материал или специфични родове или 
видове;

в) специфичните критерии и условия, 
при които се задействат 
механизмите за административна 
помощ, предвидени в дял IV;

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
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освен предвидените в посочения 
параграф.

Or. de

Изменение 477
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи по 
отношение на растителния 
репродуктивен материал

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол на растителен 
репродуктивен материал с цел да се 
установи съответствието с 
приложимите за такива стоки 
правила на Съюза, посочени в член 1, 
параграф 2, буква з), и относно 
действията, които да бъдат 
предприети от компетентните 
органи вследствие на извършения 
официален контрол. Чрез тези 
делегирани актове се установяват 
правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 
1 и 2 и член 36;

б) еднакви специфични изисквания за 
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извършването на официален контрол, 
като освен критериите, посочени в 
член 8, параграф 1, се вземат предвид 
рисковете за здравето, 
идентичността, качеството и 
проследимостта на определени 
категории растителен репродуктивен 
материал или специфични родове или 
видове;

в) специфичните критерии и условия, 
при които се задействат 
механизмите за административна 
помощ, предвидени в дял IV;

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф.

Or. en

Изменение 478
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 
1 и 2 и член 36;

заличава се

Or. en

Изменение 479
Ерик Андрийо
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) минималната честота на 
проверките, основаващи се на риска, 
по различен начин за всеки продукт 
или дейност, които подлежат на 
официален контрол.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се хармонизира минималната честота на проверките в държавите членки 
относно растителния репродуктивен материал, за да се гарантира нивото на 
качество на производството и да се предотврати даден вид семена или растения да 
не бъдат предмет на контрол.

Изменение 480
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на ГМО и генетично 
модифицираните храни и фуражи

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол на ГМО и 
генетично модифицирани храни и 
фуражи с цел да се установи 
съответствието с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
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букви а), б) и в), и относно 
действията, които да бъдат 
предприети от компетентните 
органи вследствие на извършения 
официален контрол. В тези 
делегирани актове се взема предвид 
необходимостта да се гарантира 
минимално равнище на официален 
контрол с цел да се предотвратят 
практики, които са в нарушение на 
тези правила, и се определят правила 
относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, 
параграфи 1 и 2 и член 36;

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
и еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален 
контрол относно:

i) наличието на пазара на ГМО и на 
генетично модифицирани храни и 
фуражи, които не са разрешени в 
съответствие с Директива 
2001/18/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 12 март 2001 г. 
относно съзнателното 
освобождаване на генетично 
модифицирани организми в околната 
среда и за отмяна на Директива 
90/220/ЕИО на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

ii) култивирането на ГМО и 
правилното прилагане на плана за 
наблюдение, посочен в член 13, 
параграф 2, буква д) от Директива 
2001/18/ЕО и в член 5, параграф 5 и 
член 17, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

iii) работата с генетично 
модифицирани микроорганизми в 
контролирани условия;
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в) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф.

__________________
49 ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 481
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат компетентните 
органи, по отношение на ГМО и
генетично модифицираните храни и 
фуражи

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат компетентните 
органи, по отношение на генетично 
модифицираните храни и фуражи

Or. es

Обосновка

Следва да се запази ограничението на приложното поле до храните и фуражите; по 
същия начин и заглавието на члена.
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Изменение 482
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139
относно правилата за извършването на 
официален контрол на ГМО и генетично 
модифицирани храни и фуражи с цел да 
се установи съответствието с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
букви а), б) и в), и относно действията, 
които да бъдат предприети от 
компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. В тези
делегирани актове се взема предвид 
необходимостта да се гарантира 
минимално равнище на официален 
контрол с цел да се предотвратят 
практики, които са в нарушение на тези 
правила, и се определят правила 
относно:

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема 
законодателни предложения относно 
правилата за извършването на 
официален контрол на ГМО и генетично 
модифицирани храни и фуражи с цел да 
се установи съответствието с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
букви а), б) и в), и относно действията, 
които да бъдат предприети от 
компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. В тези
законодателни предложения се взема 
предвид необходимостта да се 
гарантира минимално равнище на 
официален контрол с цел да се 
предотвратят практики, които са в 
нарушение на тези правила, и се 
определят правила относно:

Or. en

Изменение 483
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 
1 и 2 и член 36;

заличава се
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Or. en

Изменение 484
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – точка б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол 
относно:

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол —
с конкретния му обхват — и еднаква 
минимална честота на мероприятията по 
официален контрол относно:

Or. pl

Изменение 485
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол 
относно:

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
минимална честота на мероприятията по 
официален контрол относно наличието 
на пазара на ГМО и на генетично 
модифицирани храни и фуражи, 
които не са разрешени в 
съответствие с 
Директива 2001/18/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 март 
2001 г. относно съзнателното 
освобождаване на генетично 
модифицирани организми в околната 
среда и за отмяна на 
Директива 90/220/ЕИО на Съвета или 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

Or. es
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Обосновка

Вече съществува разпоредба относно генетично модифицираните организми, в която 
е включен контрол.

Изменение 486
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) култивирането на ГМО и правилното 
прилагане на плана за наблюдение, 
посочен в член 13, параграф 2, буква д) 
от Директива 2001/18/ЕО и в член 5, 
параграф 5 и член 17, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003;

ii) култивирането на ГМО и правилното 
прилагане на плана за наблюдение, 
посочен в член 13, параграф 2, буква д) 
от Директива 2001/18/ЕО и в член 5, 
параграф 5 и член 17, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003, 
включително минимални мерки за 
контрол и наблюдение на 
потенциалното въздействие върху 
здравето на хората, здравето на 
животните и околната среда;

Or. en

Изменение 487
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б – подточка iiiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) минимални мерки по отношение 
на контрола и отчитането, които 
имат за цел да се избегне случайното 
наличие на ГМО, в съответствие с 
член 26а от Директива 2001/18

Or. en
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Изменение 488
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки винаги могат да 
установят по-строги мерки от 
посочените в параграф 1.

Or. en

Изменение 489
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на продуктите за 
растителна защита

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол с цел да се 
установи съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква и).

В тези делегирани актове се вземат 
предвид рисковете, които 
продуктите за растителна защита 
може да представляват за здравето 
на хората, здравето на животните 
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или за околната среда, и се 
установяват правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, 
параграфи 1 и 2 и член 36;

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
и еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален 
контрол относно производството, 
пускането на пазара, въвеждането в 
Съюза, етикетирането, опаковането, 
транспортирането, съхранението и 
употребата на продукти за 
растителна защита, като освен 
критериите, посочени в член 8, 
параграф 1, се взема предвид 
необходимостта да се гарантира 
безопасна и устойчива употреба на 
продуктите за растителна защита и 
борба с незаконната търговия с 
такива продукти;

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

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф;

д) разработването на системи за 
сертифициране с цел да се 
подпомогнат компетентните органи 
при инспектирането на оборудване за 
прилагане на пестициди;

е) събирането на информация, 
наблюдението и докладването 
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относно случаите на предполагаеми 
отравяния, причинени от продукти за 
растителна защита;

ж) събирането на информация, 
наблюдението и докладването 
относно фалшифицирани продукти за 
растителна защита и незаконна 
търговия с продукти за растителна 
защита.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 490
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139
относно правилата за извършването на 
официален контрол с цел да се установи 
съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква и).

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема 
законодателни предложения относно 
правилата за извършването на 
официален контрол с цел да се установи 
съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква и).

Or. en

Изменение 491
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези делегирани актове се вземат 
предвид рисковете, които продуктите за 
растителна защита може да 
представляват за здравето на хората, 
здравето на животните или за околната 
среда, и се установяват правила 
относно:

В тези законодателни предложения се 
вземат предвид рисковете, които 
продуктите за растителна защита може 
да представляват за здравето на хората, 
здравето на животните или за околната 
среда, и се установяват правила 
относно:

Or. en

Изменение 492
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 
1 и 2 и член 36;

заличава се

Or. en

Изменение 493
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол 

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол 
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относно производството, пускането на 
пазара, въвеждането в Съюза, 
етикетирането, опаковането, 
транспортирането, съхранението и 
употребата на продукти за растителна 
защита, като освен критериите, 
посочени в член 8, параграф 1, се взема 
предвид необходимостта да се 
гарантира безопасна и устойчива 
употреба на продуктите за растителна 
защита и борба с незаконната търговия с 
такива продукти;

относно производството, пускането на 
пазара, въвеждането в Съюза, 
етикетирането, опаковането, 
транспортирането, съхранението, 
паралелната търговия и употребата на 
продукти за растителна защита, като 
освен критериите, посочени в член 8, 
параграф 1, се взема предвид 
необходимостта да се гарантира 
безопасна и устойчива употреба на 
продуктите за растителна защита и 
борба с незаконната търговия с такива 
продукти;

Or. en

Изменение 494
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол 
относно производството, пускането на 
пазара, въвеждането в Съюза, 
етикетирането, опаковането, 
транспортирането, съхранението и 
употребата на продукти за растителна 
защита, като освен критериите, 
посочени в член 8, параграф 1, се взема 
предвид необходимостта да се 
гарантира безопасна и устойчива 
употреба на продуктите за растителна 
защита и борба с незаконната търговия с 
такива продукти;

б) еднакви специфични изисквания за 
извършването на официален контрол и 
еднаква минимална честота на 
мероприятията по официален контрол 
относно производството, пускането на 
пазара, въвеждането в Съюза, 
етикетирането, опаковането, 
транспортирането, съхранението, 
паралелната търговия и употребата на 
продукти за растителна защита, като 
освен критериите, посочени в член 8, 
параграф 1, се взема предвид 
необходимостта да се гарантира 
безопасна и устойчива употреба на 
продуктите за растителна защита и 
борба с незаконната търговия с такива 
продукти;

Or. it
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Обосновка

Паралелната търговия е предвидена в член 68 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 
„Наблюдение и контрол“.

Изменение 495
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – точка в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pl

Изменение 496
Маркус Пипер, Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 497
Марио Пирило
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) специфични единни изисквания за 
създаването на регистър или база 
данни по отношение на 
производството, опаковането и 
съхранението;

Or. it

Изменение 498
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) случаите, в които при специфични 
прояви на несъответствие 
компетентните органи да 
предприемат една или повече от 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, или допълнителни мерки 
освен предвидените в посочения 
параграф;

заличава се

Or. pl

Изменение 499
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се

Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
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които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на биологични продукти, 
защитени наименования за произход, 
защитени географски указания и 
гарантирани традиционни 
специалитети

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол с цел да се 
установи съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, букви й) и к), и относно 
действията, които да бъдат 
предприети от компетентните 
органи вследствие на извършения 
официален контрол.

2. По отношение на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, буква 
й), чрез делегираните актове, 
посочени в параграф 1, се установяват 
правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11 — 13, член 34, параграфи 1 
и 2 и член 36, и в допълнение към 
разпоредбите на членове 25, 29, 30 и 32 
относно одобрението и надзора на 
органите с делегирани правомощия;

б) допълнителни изисквания освен 
посочените в член 8, параграф 1 за 
оценка на риска и за установяване на 
честотата на мероприятията по 
официален контрол, както и за 
вземането на проби, когато е 
целесъобразно, като се взема предвид 
рискът от случаи на 
несъответствие;

в) минималната честота на 
мероприятията по официален 
контрол по отношение на 
операторите съгласно определението 
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в член 2, буква г) от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета, както и 
случаите и условията, при които 
някои от тези оператори се 
освобождават от някои мероприятия 
по официален контрол;

г) допълнителни методи и техники за 
официален контрол освен посочените 
в член 13 и член 33, параграфи 1 — 5, и 
специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
с цел да се осигури проследимост на 
биологичните продукти на всички 
етапи от производството, 
приготвянето и разпространението, 
както и за предоставяне на уверение 
относно спазването на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
буква й);

д) допълнителни критерии освен 
посочените в член 135, параграф 1, 
втора алинея и член 30, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 относно 
мерките, които да се предприемат в 
случай на несъответствие, както и 
допълнителни мерки освен
предвидените в член 135, параграф 2;

е) допълнителни изисквания освен 
предвидените в член 4, параграф 1, 
буква е) относно необходимите 
съоръжения и оборудване за 
извършването на официален контрол 
и допълнителни условия и 
задължения освен посочените в 
членове 25 — 30 и член 32 при 
делегирането на задачи, свързани с 
официалния контрол;

ж) допълнителни задължения за 
докладване освен посочените в 
членове 12 и 31 по отношение на 
компетентните органи, 
контролните органи за биологични 
продукти и органите с делегирани 
правомощия, които са натоварени с 
извършването на официален контрол;
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з) специфичните критерии и условия, 
при които се задействат 
механизмите за административна 
помощ, предвидени в дял IV.

3. По отношение на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, буква к), 
чрез делегираните актове, посочени в 
параграф 1, се установяват правила 
относно:

а) допълнителни изисквания, методи 
и техники освен посочените в 
членове 11 и 13 по отношение на 
официалния контрол, извършван с цел 
да се установи съответствието с 
продуктовите спецификации и 
изискванията за етикетиране;

б) допълнителни методи и техники 
освен посочените в член 13 за 
извършването на официален контрол 
с цел да се гарантира проследимост 
на продуктите, които попадат в 
обхвата на правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква к), на всички 
етапи от производството, 
приготвянето и разпространението, 
както и за предоставяне на уверение 
относно спазването на тези правила;

в) специфични допълнителни 
критерии и специфично 
допълнително съдържание освен 
предвидените в член 108 за 
изготвянето на съответните части 
на многогодишните национални 
планове за контрол, предвидени в 
член 107, параграф 1, и специфично 
допълнително съдържание на 
доклада, предвиден в член 112;

г) специфичните критерии и условия, 
при които се задействат 
механизмите за административна 
помощ, предвидени в дял IV;

д) конкретните мерки, които да се 
предприемат в допълнение към 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, в случай на 
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несъответствие и на сериозна или 
повтаряща се липса на съответствие.

4. Когато е целесъобразно, в 
делегираните актове, посочени в 
параграфи 2 и 3, се предвижда 
дерогация от разпоредбите на 
настоящия регламент, посочени в 
тези параграфи.

Or. es

Обосновка

В съответствие с изменението на член 23а (нов).

Изменение 500
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139
относно правилата за извършването на 
официален контрол с цел да се установи 
съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, букви й) и к), и 
относно действията, които да бъдат 
предприети от компетентните органи 
вследствие на извършения официален 
контрол.

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема 
законодателни предложения относно 
правилата за извършването на 
официален контрол с цел да се установи 
съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква к), и относно 
действията, които да бъдат предприети 
от компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол.

Or. en

Изменение 501
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, буква й), 
чрез делегираните актове, посочени в 
параграф 1, се установяват правила 
относно:

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 27, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007, с цел да се установи 
съответствието с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, буква й), 
и относно действията, които да 
бъдат предприети от 
компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. Чрез
тези делегирани актове се установяват 
правила относно:

Or. en

Изменение 502
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на правилата, посочени 
в член 1, параграф 2, буква й), чрез 
делегираните актове, посочени в 
параграф 1, се установяват правила 
относно:

2. По отношение на правилата, посочени 
в член 1, параграф 2, буква й), чрез 
делегираните актове за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 835/2007, посочени 
в параграф 1, се установяват правила 
относно:

Or. it

Обосновка

Приемането на мерки за прилагане по отношение на контрола на биологичното 
производство е пряко свързано с приемането на мерки за прилагане по отношение на 
правилата за производство, етикетиране и внос на биологични продукти, 
отговорността за които се носи от Дирекция „Селско стопанство“ на Европейската
комисия.
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Изменение 503
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специфичните отговорности и задачи 
на компетентните органи в допълнение 
към предвидените в членове 4, 8, 9, 
член 10, параграф 1, членове 11—13, 
член 34, параграфи 1 и 2 и член 36, и в 
допълнение към разпоредбите на 
членове 25, 29, 30 и 32 относно 
одобрението и надзора на органите с 
делегирани правомощия;

а) специфичните отговорности и задачи 
на операторите, компетентните 
органи, органите с делегирани 
правомощия, за да се гарантира 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 834/2007, в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11—13, член 34, параграфи 1 и 
2 и член 36, и в допълнение към 
разпоредбите на членове 25, 29, 30 и 32 
относно одобрението и надзора на 
органите с делегирани правомощия;

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 504
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) допълнителни методи и техники за 
официален контрол освен посочените 
в член 13 и член 33, параграфи 1 — 5, и 
специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
с цел да се осигури проследимост на 
биологичните продукти на всички 

заличава се
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етапи от производството, 
приготвянето и разпространението, 
както и за предоставяне на уверение 
относно спазването на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
буква й);

Or. pl

Изменение 505
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) допълнителни задължения за 
докладване освен посочените в 
членове 12 и 31 по отношение на 
компетентните органи, 
контролните органи за биологични 
продукти и органите с делегирани 
правомощия, които са натоварени с 
извършването на официален контрол;

заличава се

Or. pl

Изменение 506
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на правилата, посочени 
в член 1, параграф 2, буква к), чрез 
делегираните актове, посочени в 
параграф 1, се установяват правила 
относно:

3. По отношение на правилата, посочени 
в член 1, параграф 2, буква к), чрез 
законодателните предложения, 
посочени в параграф 1, се установяват 
правила относно:

Or. en
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Изменение 507
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е целесъобразно, в 
делегираните актове, посочени в 
параграфи 2 и 3, се предвижда 
дерогация от разпоредбите на 
настоящия регламент, посочени в тези 
параграфи.

4. Когато е целесъобразно, в 
делегираните актове, посочени в 
параграф 2, се предвижда дерогация от 
разпоредбите на настоящия регламент, 
посочени в тези параграфи.

Or. en

Изменение 508
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 23а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23а

Специални правила относно 
мероприятието по официален 
контрол и действията, които да 
предприемат компетентните органи, 
по отношение на биологичните 
продукти, защитените наименования 
за произход, защитените географски 
указания и гарантираните 
традиционни специалитети

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата за извършването 
на официален контрол с цел да се 
установи съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
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параграф 2, букви й) и к), и относно 
действията, които да бъдат 
предприети от компетентните 
органи вследствие на извършения 
официален контрол.

2. По отношение на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
буква й), чрез делегираните актове, 
посочени в параграф 1, се установяват 
правила относно:

а) допълнителни критерии освен 
посочените в член 135, параграф 1, 
втора алинея и член 30, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 относно 
мерките, които да се предприемат в 
случай на несъответствие, както и 
допълнителни мерки освен 
предвидените в член 135, параграф 2;

б) допълнителни изисквания освен 
предвидените в член 4, параграф 1, 
буква е) относно необходимите 
съоръжения и оборудване за 
извършването на официален контрол 
и допълнителни условия и 
задължения освен посочените в 
членове 25—30 и член 32 при 
делегирането на задачи, свързани с 
официалния контрол;

в) специфичните критерии и условия, 
при които се задействат 
механизмите за административна 
помощ, предвидени в дял IV.

3. По отношение на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
буква й), чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
правила относно:

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11—13, член 34, параграфи 1 и 
2 и член 36, и в допълнение към 
разпоредбите на членове 25, 29, 30 и 32 
относно одобрението и надзора на
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органите с делегирани правомощия;

б) допълнителни изисквания освен 
посочените в член 8, параграф 1 за 
оценка на риска и за установяване на 
честотата на мероприятията по 
официален контрол, както и за 
вземането на проби, когато е 
целесъобразно, като се взема предвид 
рискът от случаи на 
несъответствие;

в) минималната честота на 
мероприятията по официален 
контрол по отношение на 
операторите съгласно определението 
в член 2, буква г) от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета, както и 
случаите и условията, при които 
някои от тези оператори се 
освобождават от някои мероприятия 
по официален контрол;

г) допълнителни методи и техники за 
официален контрол освен посочените 
в член 13 и член 33, параграфи 1—5, и 
специфични изисквания за 
извършването на официален контрол 
с цел да се осигури проследимост на 
биологичните продукти на всички 
етапи от производството, 
приготвянето и разпространението, 
както и за предоставяне на уверение 
относно спазването на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, 
буква й);

д) допълнителни задължения за 
докладване освен посочените в 
членове 12 и 31 по отношение на 
компетентните органи, 
контролните органи за биологични 
продукти и органите с делегирани 
правомощия, които са натоварени с 
извършването на официален контрол;

Тези актове за изпълнение се приемат 
в специален комитет, съгласно 
член 37 от Регламент (ЕО) № 834/2007 
на Съвета от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
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етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 2092/91.

4. По отношение на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, буква к), 
чрез делегираните актове, посочени в 
параграф 1, се установяват правила 
относно:

а) специфичните критерии и условия, 
при които се задействат 
механизмите за административна 
помощ, предвидени в дял IV;

б) конкретните мерки, които да се 
предприемат в допълнение към 
мерките, посочени в член 135, 
параграф 2, в случай на 
несъответствие и на сериозна или 
повтаряща се липса на съответствие.

5. По отношение на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, буква к), 
чрез актове за изпълнение Комисията 
може да установи правила относно:

а) допълнителни изисквания, методи 
и техники освен посочените в 
членове 11 и 13 по отношение на 
официалния контрол, извършван с цел 
да се установи съответствието с 
продуктовите спецификации и 
изискванията за етикетиране;

б) допълнителни методи и техники 
освен посочените в член 13 за 
извършването на официален контрол 
с цел да се гарантира проследимост 
на продуктите, които попадат в 
обхвата на правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, буква к), на всички 
етапи от производството, 
приготвянето и разпространението, 
както и за предоставяне на уверение 
относно спазването на тези правила;

в) специфични допълнителни 
критерии и специфично 
допълнително съдържание освен 
предвидените в член 108 за 
изготвянето на съответните части 
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на многогодишните национални 
планове за контрол, предвидени в 
член 107, параграф 1, и специфично 
допълнително съдържание на 
доклада, предвиден в член 112.

Тези актове за изпълнение се приемат 
в специален комитет, съгласно 
член 57 от Регламент (ЕО) 
№ 1151/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 ноември 
2012 г. относно схемите за качество 
на селскостопанските продукти и 
храни, член 195 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета от 
22 октомври 2007 г. за установяване 
на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
селскостопански продукти и член 25 
от Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на 
Съвета относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение заменя член 23. Предлага се нова по-ясна структура. Трябва 
да има еднакво прилагане на цялата територията на Общността, особено по 
отношение на специалните правила за ЗНП, ЗГУ, ГТС и биологичните продукти, 
които всъщност винаги са одобрявани от регулаторен комитет, поради тяхната 
специфика.

Изменение 509
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139
относно специфичните правила относно 
официалния контрол, извършван на 
някои категории храни или фуражи с 
цел да се установи съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—д), и относно 
действията, които да бъдат предприети 
от компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. В тези 
делегирани актове се предвиждат 
мерки по отношение на установени нови 
рискове за здравето на хората или 
животните, предизвикани от храни или 
фуражи, както и за околната среда във 
връзка с ГМО и продукти за растителна 
защита, както и всички такива рискове, 
произтичащи от нови модели на 
производство или потребление на храни 
или фуражи, или по отношение на които 
не могат да бъдат предприети 
ефективни мерки, без да са налице общи 
спецификации за официалния контрол и 
за действията, които да бъдат 
предприети от компетентните органи 
вследствие на извършения официален 
контрол, и се установяват правила 
относно:

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема 
законодателни предложения относно 
специфичните правила относно 
официалния контрол, извършван на 
някои категории храни или фуражи с 
цел да се установи съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—д), и относно 
действията, които да бъдат предприети 
от компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол. В тези 
законодателни предложения се 
предвиждат мерки по отношение на 
установени нови рискове за здравето на 
хората или животните, предизвикани от 
храни или фуражи, както и за околната 
среда във връзка с ГМО и продукти за 
растителна защита, както и всички 
такива рискове, произтичащи от нови 
модели на производство или 
потребление на храни или фуражи, или 
по отношение на които не могат да 
бъдат предприети ефективни мерки, без 
да са налице общи спецификации за 
официалния контрол и за действията, 
които да бъдат предприети от 
компетентните органи вследствие на 
извършения официален контрол, и се 
установяват правила относно:

Or. en

Изменение 510
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специфичните отговорности и 
задачи на компетентните органи в 
допълнение към предвидените в 
членове 4, 8, 9, член 10, параграф 1, 
членове 11, 12 и 13, член 34, параграфи 
1 и 2 и член 36;

заличава се

Or. en

Изменение 511
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 512
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 24а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
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Специални правила относно 
официалния контрол и действията, 
които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на материалите и 
предметите, предназначени да влизат 
в контакт с храни

Комисията може да приема актове за 
изпълнение относно еднаквото 
прилагане на официалния контрол и 
действията, които да предприемат 
компетентните органи, по 
отношение на материалите и 
предметите, предназначени да влизат 
в контакт с храни. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

Or. es

Обосновка

Материалите и предметите, предназначени да влизат в контакт с храни, попадат в 
приложното поле и следователно следва да разполагат с член за специфични правила.

Изменение 513
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
делегират специфични задачи, 
свързани с официалния контрол, на 
един или повече органи с делегирани 
правомощия или физически лица в 
съответствие с условията, 
предвидени съответно в членове 26 
и 27.

заличава се

Or. de
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Изменение 514
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
делегират специфични задачи, свързани 
с официалния контрол, на един или 
повече органи с делегирани правомощия 
или физически лица в съответствие с 
условията, предвидени съответно в 
членове 26 и 27.

1. Компетентните органи могат да 
делегират специфични задачи, свързани 
с официалния контрол, на един или 
повече органи с делегирани правомощия 
или физически лица в съответствие с 
условията, предвидени съответно в 
членове 26 и 27. Те могат временно да 
делегират специфичните задачи, 
свързани с официалния контрол, на
един или повече органи с делегирани 
правомощия, които не са в 
съответствие с член 26, параграф 1, 
буква б), подточка iv), за период от 
една година, който може да бъде 
подновен еднократно, за да се даде 
възможност за необходимото 
оценяване на акредитацията на тези 
органи с делегирани правомощия, 
както и за справяне с извънредни 
ситуации или нововъзникващ риск за 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманното 
отношение към животните или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната 
среда.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да могат да се определят временно органи, на които се делегират 
правомощия, за да се даде възможност за оценка от страна на националния орган по 
акредитация, по време на функциониране на органите, на които се делегират 
правомощия, и да се осигури правната валидност на техните действия, както и при 
справянето с извънредни ситуации, например, по отношение на здравето на 
животните или относно здравето на растенията.
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Изменение 515
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
делегират специфични задачи, свързани 
с официалния контрол, на един или 
повече органи с делегирани правомощия 
или физически лица в съответствие с 
условията, предвидени съответно в 
членове 26 и 27.

1. Компетентните органи могат да 
делегират специфични задачи, свързани 
с официалния контрол, на един или 
повече органи с делегирани правомощия 
или физически лица в съответствие с 
условията, предвидени съответно в 
членове 26 и 27. Компетентните 
органи не делегират специфични 
задачи, свързани с официалния 
контрол, на физически лица по 
отношение на официалния контрол, 
провеждан с цел проверка на 
съответствието с правилата, 
посочени в буква й) от член 1, 
параграф 2.

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 516
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи не 
делегират правото за вземане на 
решение по отношение на мерките, 
предвидени в член 135, параграф 1, 

заличава се
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буква б) и член 135, параграфи 2 и 3.

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

Or. fr

Обосновка

Органите, на които се делегират правомощия трябва да могат да вземат решения, 
след отчитане на несъответствията, за да поискат от оператора да се справи със 
ситуацията или да предприеме необходимите за защитата на общественото здраве 
спешни мерки, например, документирането на опасни за здравето храни, растения или 
животни, засегнати от болест. Компетентният орган е този, който определя 
характера и обхвата на тези решения.

Изменение 517
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи не делегират 
правото за вземане на решение по 
отношение на мерките, предвидени в 
член 135, параграф 1, буква б) и 
член 135, параграфи 2 и 3.

Компетентните органи не делегират
правото за вземане на решение по 
отношение на мерките, предвидени в 
член 135, параграф 1, буква б) и 
член 135, параграфи 2 и 3. Задачите по 
отношение на животните и 
продуктите от животински произход 
също не следва да се делегират, а 
винаги да се извършват от официален 
ветеринарен лекар.

Or. en
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Изменение 518
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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 519
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първа алинея не се прилага по 
отношение на мерките, които да бъдат 
предприети в съответствие с член 135 
или с правилата, предвидени в член 23, 
параграф 2, буква а) и член 23, 
параграф 4, буква б), след 
извършването на официален контрол за 
установяване на съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, букви й) и к).
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Or. es

Обосновка

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

Изменение 520
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 521
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139, за 
да определи специфичните задачи, 
свързани с официалния контрол, 

заличава се
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които не могат да бъдат делегирани, 
с цел да се запазят независимостта 
или основните функции на 
компетентните органи.

Or. fr

Обосновка

Съществен елемент от регламента е възможността за делегиране на задачи на 
органи и физически лица и не трябва да бъде променян от делегиран акт, а само от 
законодателя в основния акт.

Изменение 522
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Разпоредбата е взета от Регламент (ЕО) № 882/2004. Следва да е възможно да има и 
позитивни списъци.

Изменение 523
Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 524
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Неразбираемо е защо се прилага само спрямо биологичното земеделие, а не и спрямо 
други продукти с отличително качество. Иска се включването на тази буква.
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Изменение 525
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква a – подточка iia (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) срока, за който са делегирани 
описаните задачи;

Or. pl

Изменение 526
Дачиана Октавиа Сърбу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) работи безпристрастно, независимо, 
не е пряко или непряко нает от 
контролирания оператор и не участва 
под друга форма в никакъв конфликт на 
интереси при изпълнението на 
делегираните му специфични задачи, 
свързани с официалния контрол;

Or. en

Обосновка

Независимостта на органите с делегирани правомощия от операторите е 
изключително важна и следва да се подчертае в текста.

Изменение 527
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б – подточка iii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се избегне евентуален конфликт на интереси, органите с делегирани правомощия 
трябва да бъдат напълно независими от операторите, на които извършват 
официален контрол или други официални дейности; в това отношение думата 
„независим“ е много по-ясна от „безпристрастен“.

Изменение 528
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 529
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б – подточка iva (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) изисква от своите служители да 
не разкриват информация, която са 
получили при изпълнението на 
задълженията си в рамките на 
официалния контрол и другите 
официални дейности и която поради 
естеството си представлява 
професионална тайна.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 530
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организират одити или инспекции на 
тези органи и лица, когато е 
необходимо;

а) организират периодични и необявени
предварително одити или инспекции на 
тези органи и лица;

Or. en

Изменение 531
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организират одити или инспекции на а) организират одити или инспекции на 
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тези органи и лица, когато е 
необходимо;

тези органи и лица;

Or. de

Изменение 532
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б – подточка ii – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доказано е, че независимостта или 
безпристрастността на органа с 
делегирани правомощия или 
физическото лице е компрометирана.

Or. en

Изменение 533
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организират одити или инспекции на 
тези органи и лица, когато е 
необходимо;

а) организират одити или инспекции на 
тези органи и лица;

Or. de

Изменение 534
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Методите, използвани за вземане на 
проби и за извършването на 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика по време на официален 
контрол и други официални дейности, 
са в съответствие с правилата на Съюза, 
с които се определят тези методи или 
критериите за тяхната резултатност.

1. Методите, използвани за вземане на 
проби и за извършването на изследвания 
по време на официален контрол и други 
официални дейности, са в съответствие 
с правилата на Съюза, с които се 
определят тези методи или критериите 
за тяхната резултатност.

Or. pl

Изменение 535
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Методите, използвани за вземане на 
проби и за извършването на 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика по време на официален 
контрол и други официални дейности, 
са в съответствие с правилата на Съюза, 
с които се определят тези методи или 
критериите за тяхната резултатност.

1. Методите, използвани за вземане на 
проби и за извършването на 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика по време на официален 
контрол, са в съответствие с правилата 
на Съюза, с които се определят тези 
методи или критериите за тяхната 
резултатност.

Or. es

Обосновка

Заличаване за постигане на съгласуваност с предложеното заличаване в член 1.

Изменение 536
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 537
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 538
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-новите налични методи, които 
са в съответствие с международно 
признатите правила или протоколи в 
тази област, включително приетите 
от Европейския комитет по 
стандартизация (CEN); или

а) най-подходящите валидирани 
методи, които са в съответствие с 
международно признатите научни
правила или протоколи, освен ако те 
биха били неефективни или 
неуместни с оглед на преследваната 
легитимна цел; най-подходящите 
валидирани методи включват 
например:

i) приетите от Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) или 
Международната организация по 
стандартизация (ISO); или

ii) приетите в националното 
законодателство; или

iii) тези, които са разработени или 
препоръчани от референтната 
лаборатория на Европейския съюз 
(EURL); или

iv) тези, които са разработени или 
препоръчани от националните 
референтни лаборатории (НРЛ).

Or. en

Изменение 539
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато не са налице правилата или 
протоколите, посочени в буква а) —
съответните методи, разработени или 

препоръчани от референтните 
лаборатории на Европейския съюз и 
валидирани в съответствие с 
международно приети научни 
протоколи; или

б) когато не са налице посочените в 
буква а), други подходящи методи, 
съобразени с целта или разработени и 
валидирани в съответствие с 
международно признати научни 
протоколи.
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Or. en

Изменение 540
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато не са налице правилата или 
протоколите, посочени в буква а), и 
методите, посочени в буква б) —
методи, които са в съответствие с 

правилата, установени на национално 
равнище; или

в) когато не са налице букви а) и б), 
методи, валидирани в една и съща 
лаборатория, разработени съгласно
международно приети научни 
протоколи.

Or. en

Изменение 541
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато не са налице правилата или 
протоколите, посочени в буква а), 
методите, посочени в буква б), и 
правилата на национално равнище, 
посочени в буква в) — съответните 
методи, разработени или 
препоръчани от националните 
референтни лаборатории и 
валидирани в съответствие с 
международно приети научни 
протоколи; или

заличава се

Or. en
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Изменение 542
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато не са налице правилата или 
протоколите, посочени в буква а), 
методите, посочени в буква б), 
правилата на национално равнище, 
посочени в буква в), и методите, 
посочени в буква г) — съответните 
методи, валидирани в съответствие с 
международно приети научни 
протоколи.

заличава се

Or. en

Изменение 543
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на скрининга, целевия 
скрининг и другите официални 
дейности може да се използва всеки от 
методите, посочени в параграф 2, когато 
не са налице правилата на Съюза, 
посочени в параграф 1.

3. В процеса на подбора на проби чрез 
целеви контрол и наблюдение може да 
се използва всеки от методите, посочени 
в параграф 2, когато не са налице 
правилата на Съюза, посочени в 
параграф 1.

Or. es

Обосновка

Заличаване в съответствие с член 1 и предложената промяна на определението за 
скрининг от справочника (виж предложение за изменение на определението 41).
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Изменение 544
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 545
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Проби се вземат, обработват и
етикетират по начин, който гарантира 
тяхната правна, научна и техническа 
валидност.

6. Проби се вземат, обработват в 
съответствие със стандартите за 
изследване на съответните продукти 
и се етикетират по начин, който 
гарантира тяхната правна, научна и 
техническа валидност.

Or. bg
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Изменение 546
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Проби се вземат, обработват и 
етикетират по начин, който гарантира 
тяхната правна, научна и техническа 
валидност.

6. Проби се вземат, обработват и 
етикетират по начин, който гарантира 
тяхната правна, научна и техническа 
валидност. Трябва да има налично 
достатъчно количество взети проби,
за да може да се изготви 
допълнително експертно становище. 
Компетентният орган трябва да 
информира незабавно производителя 
на фуражи/храни, когато е взета 
проба, и че се оставя достатъчно 
количество за допълнително 
становище.

Or. de

Изменение 547
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. По отношение на ГМО трябва да 
се разработят и задължително да се 
въведат методи, имащи за цел да:

– идентифицират и проследят случаи 
на натрупване на пазара;

– предоставят данни за остатъчни 
вещества, произлизащи от 
третиране с добавъчни хербициди;

– предоставят данни за изразяването 
и съдържанието на компоненти, 
като например добавъчни протеини, 
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изразени в растенията.

Or. en

Изменение 548
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. По отношение на продуктите от 
животински произход трябва да се 
разработят и задължително да се 
въведат методи, имащи за цел да 
идентифицират и проследят 
селекционен материал от клонирани 
животни, както и потомство на 
клонирани животни и продукти, 
произведени от тях.

Or. en

Изменение 549
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 1 не се прилага по 
отношение на правилата, свързани с 
областите, посочени в член 2, 
параграф 1, букви ж) и з).

Or. en
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Изменение 550
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи гарантират, че 
операторите, чиито животни или стоки 
подлежат на вземане на проби, анализи, 
изследвания или диагностика в рамките 
на официалния контрол, имат право да 
поискат допълнително експертно 
становище.

Компетентните органи гарантират, че 
операторите, чиито животни или стоки 
подлежат на вземане на проби, анализи, 
изследвания или диагностика в рамките 
на официалния контрол, имат право да 
поискат допълнително експертно 
становище, когато е целесъобразно и 
технически осъществимо.

Or. de

Обосновка

Не във всички случаи е подходящо или понякога е технически трудно да се осигури 
възможност за допълнително експертно становище (напр. чужди тела в пробите).

Изменение 551
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи гарантират, че 
операторите, чиито животни или стоки 
подлежат на вземане на проби, анализи, 
изследвания или диагностика в рамките 
на официалния контрол, имат право да 
поискат допълнително експертно 
становище.

Компетентните органи гарантират, че 
операторите, чиито животни или стоки 
подлежат на вземане на проби, анализи, 
изследвания или диагностика в рамките 
на официалния контрол, имат право да 
поискат допълнително експертно 
становище. Разноските по тази 
експертиза се поемат от заявителя.

Or. pl
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Изменение 552
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по всяко време да поиска преглед на 
документацията по вземането на проби 
и извършването на анализи, изследвания 
или диагностика от друг експерт;

a) по всяко време да поиска преглед на 
документацията по вземането на проби
и извършването на анализи, изследвания 
или диагностика от друг експерт, 
посочен от официална лаборатория 
или — ако това е невъзможно — от 
поне равностойна друга държавна 
лаборатория;

Or. pl

Изменение 553
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато е целесъобразно и технически 
осъществимо, по-специално с оглед на 
болестността и разпространението на 
опасността при животните или стоките, 
нетрайния характер на пробите или 
стоките и количеството на наличния 
субстрат, да поиска:

б) когато е целесъобразно и технически 
осъществимо, по-специално с оглед на 
болестността и разпространението на 
опасността при животните или стоките, 
нетрайния характер на пробите или 
стоките и количеството на наличния 
субстрат, да поиска, като задължи 
компетентните органи да 
гарантират:

Or. de

Обосновка

Трябва да е ясно, че един орган не може просто така да отклонява искането на 
оператор.
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Изменение 554
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Пробите се обработват и 
етикетират по начин, който 
гарантира тяхната правна и 
техническа валидност.

Or. de

Обосновка

Трябва да се гарантира, че пробите се обработват съобразно изискванията, за да се 
запази тяхната валидност.

Изменение 555
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подаването на заявление от оператора 
за представяне на допълнително 
експертно становище в съответствие с 
параграф 1 не засяга задължението на 
компетентните органи да предприемат 
бързи действия за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 
на човека, животните и растенията, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 
защита — за околната среда, в 
съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, и с настоящия 
регламент.

2. Подаването на заявление от оператора 
за представяне на допълнително 
експертно становище в съответствие с 
параграф 1 не засяга задължението на 
компетентните органи да предприемат 
бързи действия за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 
на човека и животните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда, в съответствие с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, и с настоящия регламент.

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

Or. en

Изменение 556
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
процедури за еднаквото прилагане на 
правилата, предвидени в параграф 1, и 
за подаването и обработката на 
заявления за представяне на 
допълнително експертно становище. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 557
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
процедури за еднаквото прилагане на 
правилата, предвидени в параграф 1, и 
за подаването и обработката на 
заявления за представяне на 
допълнително експертно становище. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 

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

Or. en

Обосновка

Не е необходимо законодателство, установяващо правила за гарантиране на 
еднаквото прилагане на правилата относно допълнителното експертно становище; 
правото на обжалване следва да бъде предмет на свободата на действие на 
национално равнище.

Изменение 558
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При животни и стоки, които се 
предлагат за продажба чрез средства за 
комуникация от разстояние, за целите 
на официалния контрол могат да бъдат 
използвани проби, които компетентните 
органи поръчват от операторите, без да 
се идентифицират.

1. При животни и стоки, които се 
предлагат за продажба чрез средства за 
комуникация от разстояние, за целите 
на официалния контрол могат да бъдат 
използвани проби, които компетентните 
органи поръчват от операторите.

Or. pl

Изменение 559
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 560
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може да включва един или повече 
методи за лабораторни анализи, 
изследвания или диагностика, или групи 
от методи;

б) може да включва един или повече 
методи за лабораторни анализи, 
изследвания или диагностика, или групи 
от методи; може да се определи също и 
по-общо чрез аналитични техники, 
вместо посредством конкретни 
тестове или групи от методи;

Or. es

Изменение 561
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато на територията на Съюза нито 
една официална лаборатория, 
определена в съответствие с параграф 1, 
няма необходимия експертен опит, 
оборудване, инфраструктура и 
служители за извършването на нови или 
особено рядко срещани анализи, 
изследвания или диагностика, 
компетентните органи могат да изискат 
съответните анализи, изследвания и 
диагностика да бъдат извършени от 
лаборатория или диагностичен център, 
които не отговарят на едно или повече 
от изискванията, посочени в 

Когато на територията на Съюза нито 
една официална лаборатория, 
определена в съответствие с параграф 1, 
няма необходимия експертен опит, 
оборудване, инфраструктура и 
служители за извършването на нови или 
особено рядко срещани анализи, 
изследвания или диагностика, 
компетентните органи могат да изискат 
да бъдат извършени от лаборатория,
диагностичен център, университет, 
изследователски институт или 
подобни заведения, които не отговарят 
на едно или повече от изискванията, 
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параграфи 3 и 4 от настоящия член. посочени в параграфи 3 и 4 от 
настоящия член.

Or. es

Изменение 562
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато компетентният орган 
определи дадена частна лаборатория 
за извършването на анализа, 
лабораторните изследвания и 
диагностика на пробите, взети по 
време на официалния контрол, това 
определяне не се счита за делегиране 
на задачи и следователно не трябва да 
се спазва предвиденото в глава III от 
настоящия дял.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 563
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Не е необходимо националните 
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референтни лаборатории да се 
определят от страна на 
компетентните органи, за да могат 
да извършват присъщите дейности 
на официална лаборатория.

Or. es

Изменение 564
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Макар че резултатите от официалния контрол могат да бъдат направени публично 
достояние, не следва да бъде необходимо да се разгласява начинът, по който се 
извършва това. Подобно широкообхватно задължение би увеличило в неприемлива 
степен тежестта за официалните лаборатории.

Изменение 565
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай че даден компетентен 
орган не извършва конкретните 
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изследвания, анализ или диагностика 
в рамките на дейността си и е 
определил една и съща официална 
лаборатория за един и същ вид 
изследвания, анализ или диагностика 
като друг компетентен орган, той не 
трябва да организира одити или 
инспекции.

Or. es

Обосновка

Няма такова задължение в действащия Регламент (ЕО) № 882/2004. В случай че 
биологичното земеделие няма специфични изследвания или анализ, разликите могат да 
са например при праговете или неналичието на определени вещества. Ето защо се 
счита, че е дублиране на усилия и ресурси, когато за едно и също изследване, което от 
своя страна трябва да е акредитирано, се извършват неколкократни одити на една и 
съща лаборатория от страна на различни компетентни органи.

Изменение 566
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лабораторията не показва
достатъчно добри резултати при 
междулабораторните сравнителни 
изследвания, посочени в член 37, 
параграф 2.

в) лабораторията не показва
задоволителни резултати при 
определянето на нейното експертно 
ниво или при междулабораторните 
сравнителни изследвания, посочени в 
член 37, параграф 2.

Or. pl

Изменение 567
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – буква в – буква вa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) държавите членки могат да 
определят национална официална 
лаборатория, която да изпълнява 
задачите, посочени в параграф 1.

Or. pl

Изменение 568
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Чрез дерогация от член 36, 
параграф 4, буква д) компетентните 
органи могат да определят следните 
лаборатории за официални или за 
лаборатории, действащи под 
официален надзор — независимо от 
това дали те отговарят на изискването, 
предвидено в посочената разпоредба:

Or. en

Изменение 569
Йоланта Емилия Хибнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) които извършват откриване на 
Trichinella под надзора на 
компетентните органи или на 
официална лаборатория, определена в 
съответствие с член 36, параграф 1, 
която е оценена и акредитирана в 
съответствие със стандарт 

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

акредитирана в съответствие със 
стандарт EN ISO/IEC 17025 „Общи 
изисквания относно компетентността на 
лабораториите за изпитване и 
калибриране“ за използване на 
методите, посочени в буква а), 
подточка ii) от настоящия параграф;

Or. pl

Изменение 570
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лаборатории, които извършват 
анализи или изследвания с цел да се 
установи съответствието с 
правилата относно растителния 
репродуктивен материал, посочени в 
член 1, параграф 2, буква з);

заличава се

Or. en

Изменение 571
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случаите, когато необходимостта от 
използване на метода е предизвикана от 
извънредна ситуация или 
нововъзникващ риск за здравето на 
хората, животните или растенията, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 

в) в случаите, когато необходимостта от 
използване на метода е предизвикана от 
извънредна ситуация или 
нововъзникващ риск за здравето на 
хората или животните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда.
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защита — за околната среда.

Or. en

Изменение 572
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в очакване на оценката от органа 
по акредитация и решението на този 
орган по акредитация.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е временно да могат да се определят аналитични лаборатории, за да се 
даде възможност за оценка от органа по акредитация, по време на тяхната работа, 
като същевременно се гарантира правната сила на резултатите им от тестовете.

Изменение 573
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 41а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41а

Официалният контрол върху 
животни и стоки, влизащи в ЕС се 
организира в зависимост от риска и 
може да се осъществи на граничните 
контролни пунктове, в съответствие 
с раздел II на настоящата глава, с цел 
да се осигури спазването на 
специфичните регулаторни 
разпоредби по отношение на 
определени животни или стоки, или 
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на друго подходящо място в 
съответствие с изискванията на 
раздел I от настоящата глава. 

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се добави член преди раздел I, който да доразвие и ясно да покаже 
принципа на всеобхватен подход за контрол на вноса, в зависимост от риска.

Изменение 574
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) рисковете за здравето на хората,
животните или растенията, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 
защита — за околната среда, свързани 
с различните видове животни и стоки;

а) рисковете за здравето на хората или
животните, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда, 
свързани с различните видове животни 
и стоки;

Or. en

Изменение 575
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) вероятността от измамни 
практики, които биха могли да 
заблудят очакванията на 
потребителите по отношение на 
естеството, качеството и състава на 
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храните и стоките;

Or. en

Изменение 576
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гаранциите, предоставени от 
компетентните органи на третата 
държава на произход, относно 
съответствието на животните и стоките 
с изискванията, установени с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, или с 
изисквания, признати най-малко за 
еквивалентни на тях.

г) гаранциите, предоставени от 
компетентните органи на третата 
държава на произход, относно 
съответствието на животните и стоките 
с изискванията, установени с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2.

Or. en

Изменение 577
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато имат основания да смятат, че 
тяхното въвеждане в Съюза може да 
представлява риск за здравето на хората,
животните или растенията, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 
защита — за околната среда, 
компетентните органи на граничните 
контролни пунктове и на другите места 
на въвеждане в Съюза извършват 

3. Когато имат основания да смятат, че 
тяхното въвеждане в Съюза може да 
представлява риск за здравето на хората 
или животните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда, компетентните органи 
на граничните контролни пунктове и на 
другите места на въвеждане в Съюза 
извършват официален контрол на:
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официален контрол на:

Or. en

Изменение 578
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове официален контрол на
животни и стоки, които не подлежат 
на специален официален контрол на 
границите

Видове официален контрол на стоки, 
които не подлежат на специален 
официален контрол

Or. es

Изменение 579
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включва проверки за идентичност и 
физически проверки в зависимост от 
риска за здравето на хората, животните 
или растенията, за хуманното 
отношение към животните или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната 
среда.

б) включва проверки за идентичност и 
физически проверки в зависимост от 
риска за здравето на хората или 
животните, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда, и
в зависимост от вероятността от 
измамни практики, които биха могли 
да заблудят очакванията на 
потребителите по отношение на 
естеството, качеството и състава на 
храните и стоките.

Or. en
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Изменение 580
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включва проверки за идентичност и 
физически проверки в зависимост от 
риска за здравето на хората, животните 
или растенията, за хуманното 
отношение към животните или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната среда.

б) включва проверки за идентичност и 
физически проверки в зависимост от 
риска за здравето на хората, животните, 
за хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита — за 
околната среда.

Or. es

Обосновка

В съответствие с приложното поле, предложено в изменението на член 1, 
параграф 2, буква ж).

Изменение 581
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако при проверките на документи, 
проверките за идентичност и 
физическите проверки, посочени в 
параграф 1, се установи, че по 
отношение на животните и стоките не 
са спазени правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, се прилагат разпоредбите на 
член 64, параграфи 1, 3, 4 и 5, 
членове 65, 66, 67, член 69, параграфи 1 
и 2, и член 70, параграфи 1 и 2.

3. Ако при проверките на документи, 
проверките за идентичност и 
физическите проверки, посочени в 
параграф 1, се установи, че по 
отношение на стоките не са спазени 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, се прилагат разпоредбите на 
член 64, параграфи 1, 3, 4 и 5, 
членове 65, 66, 67, член 69, параграфи 1 
и 2, и член 70, параграфи 1 и 2.

Or. es
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Изменение 582
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да установят съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, компетентните органи 
извършват официален контрол на 
граничния контролен пункт на първо 
пристигане в Съюза на всяка пратка от 
следните категории животни и стоки, 
които се въвеждат в Съюза от трети 
държави:

1. С цел да установят съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, компетентните органи 
извършват официален контрол на 
граничния контролен пункт на първо 
пристигане в Съюза на всяка пратка от 
животни, продукти от животински 
произход и странични животински 
продукти, които се въвеждат в Съюза 
от трети държави.

Идентифицирането на животни и 
стоки с код по ТАРИК и вида 
контрол, който следва да се извърши 
на ГКП се съдържа в приложение XX.

Or. es

Обосновка

За да се изясни това, което се цели да бъде регламентирано в настоящия член: какви 
животни и стоки и какъв вид контрол следва да бъдат извършвани на ГКП.

Изменение 583
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) животни; заличава се

Or. es
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Обосновка

В съответствие с предходното изменение.

Изменение 584
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продукти от животински 
произход, зародишни продукти и 
странични животински продукти;

заличава се

Or. es

Обосновка

В съответствие с изменението на уводната част на параграф 1.

Изменение 585
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продукти от животински произход, 
зародишни продукти и странични 
животински продукти;

б) продукти от животински произход,
храни, които съдържат продукти от 
животински произход, зародишни 
продукти и странични животински 
продукти;

Or. en

Изменение 586
Хорст Шнелхард
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) растения, растителни продукти и 
други продукти и материали, които 
могат да задържат или 
разпространят вредители по 
растенията, посочени в списъците, 
изготвени в съответствие с член 68, 
параграф 1 и член 69, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № ХХХ [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 
разширяване в настоящия регламент не е необходимо.

Изменение 587
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) растения, растителни продукти и 
други продукти и материали, които 
могат да задържат или 
разпространят вредители по 
растенията, посочени в списъците, 
изготвени в съответствие с член 68, 
параграф 1 и член 69, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № ХХХ [до Службата 
за публикации: моля, въведете номера 
на регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 

заличава се
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растенията];

Or. de

Изменение 588
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) растения, растителни продукти и 
други продукти и материали, които 
могат да задържат или 
разпространят вредители по 
растенията, посочени в списъците, 
изготвени в съответствие с член 68, 
параграф 1 и член 69, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № ХХХ/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

заличава се

Or. en

Изменение 589
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) растения, растителни продукти и 
други продукти и материали, които 
могат да задържат или 
разпространят вредители по 
растенията, посочени в списъците, 
изготвени в съответствие с член 68, 
параграф 1 и член 69, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № ХХХ [до Службата 

заличава се
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за публикации: моля, въведете номера 
на регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

Or. es

Обосновка

В съответствие с приложното поле, предложено в изменението на член 1, 
параграф 2, буква ж).

Изменение 590
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) животни и стоки, по отношение на 
които се прилага спешна мярка, 
предвидена в актове, приети в 
съответствие с член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, член 249 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните] или 
член 27, параграф 1, член 29, 
параграф 1, член 40, параграф 2, 
член 41, параграф 2, член 47, 
параграф 1, член 49, параграф 2 и 
член 50, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията], 
изискващи пратките с посочените 
животни или стоки, идентифицирани с 
техните кодове по Комбинираната 
номенклатура, да подлежат на 
официален контрол при въвеждането им 

д) животни и стоки, по отношение на 
които се прилага спешна мярка, 
предвидена в актове, приети в 
съответствие с член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, член 249 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните], 
изискващи пратките с посочените 
животни или стоки, идентифицирани с 
техните кодове по Комбинираната 
номенклатура, да подлежат на 
официален контрол при въвеждането им 
в Съюза;
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в Съюза;

Or. en

Изменение 591
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 за 
изменение на категориите на пратките, 
посочени в параграф 1, с цел в тях да 
бъдат включени и други продукти, 
които могат да доведат до рискове за 
здравето на хората, животните или 
растенията или — по отношение на 
ГМО и продуктите за растителна 
защита — за околната среда.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 за 
изменение на категориите на пратките, 
посочени в параграф 1, с цел в тях да 
бъдат включени и други продукти, 
които могат да доведат до рискове за 
здравето на хората и животните.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 592
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 за 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 за 
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изменение на категориите на пратките, 
посочени в параграф 1, с цел в тях да 
бъдат включени и други продукти, 
които могат да доведат до рискове за 
здравето на хората, животните или 
растенията или — по отношение на 
ГМО и продуктите за растителна защита 
— за околната среда.

изменение на категориите на пратките, 
посочени в параграф 1, с цел в тях да 
бъдат включени и други продукти, 
които могат да доведат до рискове за 
здравето на хората или животните или 
— по отношение на ГМО и продуктите 
за растителна защита — за околната 
среда.

Or. de

Изменение 593
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 за 
изменение на категориите на пратките, 
посочени в параграф 1, с цел в тях да 
бъдат включени и други продукти, 
които могат да доведат до рискове за 
здравето на хората, животните или 
растенията или — по отношение на 
ГМО и продуктите за растителна 
защита — за околната среда.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 за 
изменение на категориите на пратките, 
посочени в параграф 1, с цел в тях да 
бъдат включени и други продукти, 
които могат да доведат до рискове за 
здравето на хората или животните или 
за околната среда.

Or. en

Изменение 594
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) домашни любимци съгласно 
определението в член 4, 

заличава се
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параграф 1, точка 10 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно здравеопазването на 
животните];

Or. en

Обосновка

Всяко предложение за облекчаване на проверките на домашни любимци, въведени в 
Съюза, следва да бъде подложено на подходящ контрол от Парламента и Съвета. 
Тези правомощия са изключителни, като се има предвид, че прилагането на Регламент 
(ЕО) № 998/2003 относно движението с нетърговска цел на домашни любимци 
(включително животни, въведени в Съюза) е слабо, 65 % от всички болести при човека 
са предизвикани от животни, а 75 % от животинските заболявания са зоонотични.

Изменение 595
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) всяка друга категория животни или 
стоки, за които с оглед на рисковете, 
които представляват, не е 
необходимо извършването на контрол 
на граничните контролни пунктове.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всяка друга категория животни е твърде широк термин. Всички категории животни, 
за които се прилагат тези правомощия, следва да бъдат включени в настоящия член. 
Разрешаването на Комисията да не прилага проверки на всички влизащи в Съюза 
животни може да има огромно влияние върху здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, както и върху здравето на хората и контрола върху болестите.
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Изменение 596
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 597
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Честотата на извършване на 
физическите проверки на пратки 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, се 
определя в зависимост от риска, който 
представлява всяко животно, стока или 
категория животни и стоки за здравето 
на хората, животните или растенията, 
за хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита 
— за околната среда.

3. Честотата на извършване на 
физическите проверки на пратки 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, се 
определя в зависимост от риска, който 
представлява всяко животно, стока или 
категория животни и стоки за здравето 
на хората или животните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда.

Or. en
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Изменение 598
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Честотата на извършване на
физическите проверки на пратки 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, се 
определя в зависимост от риска, който 
представлява всяко животно, стока или 
категория животни и стоки за здравето 
на хората, животните или 
растенията или — по отношение на 
ГМО и продуктите за растителна защита 
— за околната среда.

3. Честотата на извършване на 
физическите проверки на пратки 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, се 
определя в зависимост от риска, който 
представлява всяко животно, стока или 
категория животни и стоки за здравето 
на хората или животните или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната среда.

Or. de

Изменение 599
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Физическите проверки, за да се 
установи съответствието с изискванията 
за опазване на здравето на животните и 
за хуманно отношение към тях или с 
изискванията по отношение на 
здравето на растенията, определени в 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, се извършват от служители 
с подходяща квалификация в областта 
на ветеринарните или 
фитосанитарните въпроси, 
определени от компетентните органи за 
тази цел, или под техен надзор.

Физическите проверки, за да се 
установи съответствието с изискванията 
за опазване на здравето на животните и 
за хуманно отношение към тях, 
определени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, се извършват от 
служители с подходяща квалификация в 
областта на ветеринарните въпроси, 
определени от компетентните органи за 
тази цел.
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Or. en

Изменение 600
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Физическите проверки, за да се 
установи съответствието с изискванията 
за опазване на здравето на животните и 
за хуманно отношение към тях или с 
изискванията по отношение на 
здравето на растенията, определени в 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, се извършват от служители 
с подходяща квалификация в областта 
на ветеринарните или 
фитосанитарните въпроси, 
определени от компетентните органи за 
тази цел, или под техен надзор.

Физическите проверки, за да се 
установи съответствието с изискванията 
за опазване на здравето на животните и 
за хуманно отношение към тях, 
определени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, се извършват от 
служители с подходяща квалификация в 
областта на ветеринарните въпроси, 
определени от компетентните органи за 
тази цел, или под техен надзор.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 601
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Физическите проверки, за да се 
установи съответствието с изискванията 
за опазване на здравето на животните и 
за хуманно отношение към тях или с 

Физическите проверки, за да се 
установи съответствието с изискванията 
за опазване на здравето на животните и 
за хуманно отношение към тях, 
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изискванията по отношение на 
здравето на растенията, определени в 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, се извършват от служители 
с подходяща квалификация в областта 
на ветеринарните или 
фитосанитарните въпроси, 
определени от компетентните органи за 
тази цел, или под техен надзор.

определени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, се извършват от 
служители с подходяща квалификация в 
областта на ветеринарните въпроси, 
определени от компетентните органи за 
тази цел, или под техен надзор.

Or. de

Изменение 602
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Проверките на животни се извършват от 
официален ветеринарен лекар.

Or. en

Изменение 603
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Обосновка

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

Изменение 604
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сроковете, реда и условията за 
извършване на проверките на 
документи, проверките за идентичност и 
физическите проверки на претоварени 
пратки стоки от категориите, посочени в 
член 45, параграф 1;

б) сроковете, реда и условията за 
извършване на проверките на 
документи, проверките за идентичност и 
физическите проверки на претоварени 
пратки стоки, чието крайно 
местоназначение е ЕС, от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1;

Or. es

Обосновка

От настоящия регламент следва ясно да се изключи здравният контрол от какъвто и 
да било вид върху стоките, които преминават транзит за трета държава.

Изменение 605
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) случаите и условията, при които 
проверките за идентичност и 
физическите проверки на претоварени 
пратки и животни, които пристигат 
по въздух или по море и остават на 
същото транспортно средство за 
следващо пътуване, могат да се 

в) случаите и условията, при които 
проверките за идентичност и 
физическите проверки на претоварени 
пратки могат да се извършат на 
граничен контролен пункт, различен от 
мястото на първо пристигане в Съюза;
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извършат на граничен контролен пункт, 
различен от мястото на първо 
пристигане в Съюза;

Or. es

Обосновка

С цел да се гарантира, че няма забавяне на доставките, преди всичко с оглед на 
хуманното отношение към животните, в случай че животните не пристигат по 
въздушен или морски път и остават в едно и също транспортно средство по време на 
пътуването, всички видове контрол (документален, за идентичност и физически) 
следва да се извършат на контролния граничен пункт на въвеждане в ЕС (а не 
мястото на първо пристигане).

Изменение 606
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се осигури еднаквото 
прилагане на правилата, определени в 
членове 47, 48 и 49, чрез актове за 
изпълнение Комисията определя 
подробни указания за действията, които 
да се извършват по време на и след 
проверките на документи, проверките за 
идентичност и физическите проверки, 
посочени в тези правила, с оглед да се 
гарантира ефективното извършване на 
официалния контрол. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 141, параграф 2.

С цел да се осигури еднаквото 
прилагане на правилата, определени в 
членове 47, 48 и 49, чрез актове за 
изпълнение Комисията определя общи 
насоки за действията, които да се 
извършват по време на и след 
проверките на документи, проверките за 
идентичност и физическите проверки, 
посочени в тези правила, с оглед да се 
гарантира ефективното извършване на 
официалния контрол. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 141, параграф 2.

Or. en

Изменение 607
Естер де Ланге
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата, установяващи 
случаите и условията, при които:

1. Компетентните органи могат да 
извършват проверките за 
идентичност и физическите проверки 
на животните и стоките, въведени в 
Съюза от трети държави, посочени в 
параграф 1, на контролни пунктове, 
различни от граничните контролни 
пунктове, при условие че тези 
контролни пунктове отговарят на 
изискванията, предвидени в член 62, 
параграф 3 и в актовете за 
изпълнение, приети в съответствие с 
член 62, параграф 4. 

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно правилата, установяващи 
случаите и условията, при които:

Or. en

Изменение 608
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проверките за идентичност и 
физическите проверки на пратките 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, могат 
да бъдат извършвани от 
компетентните органи на контролни 
пунктове, различни от граничните 
контролни пунктове, при условие че 
тези контролни пунктове отговарят 
на изискванията, предвидени в 
член 62, параграф 3 и в актовете за 
изпълнение, приети в съответствие с 

заличава се
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член 62, параграф 4;

Or. en

Изменение 609
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проверките за идентичност и 
физическите проверки на пратките 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, могат 
да бъдат извършвани от компетентните 
органи на контролни пунктове, 
различни от граничните контролни
пунктове, при условие че тези 
контролни пунктове отговарят на 
изискванията, предвидени в член 62, 
параграф 3 и в актовете за изпълнение, 
приети в съответствие с член 62, 
параграф 4;

а) проверките за идентичност и 
физическите проверки на пратките 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, могат 
да бъдат извършвани от компетентните 
органи на гранични контролни 
пунктове, различни от граничните 
контролни постове, при условие че тези 
контролни пунктове отговарят на 
изискванията, предвидени в член 62, 
параграф 3 и в актовете за изпълнение, 
приети в съответствие с член 62, 
параграф 4;

Or. es

Обосновка

Касае се за извършване на контрол в друг пункт за граничен контрол, поради което е 
необходимо това да се посочи, за да се избегне объркване.

Изменение 610
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) стоки, поръчани чрез дистанционна 
търговия.

iii) малки пратки, които се изпращат 
до частни лица или се придобиват
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чрез дистанционна търговия (по 
телефон, поща или интернет).

Or. es

Обосновка

Това предложение е направено за да е в съответствие с позоваването по същия 
въпрос от Регламент № 206/2009.

Изменение 611
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в – подточка iiia (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) домашните любимци, които 
пътуват със своите стопани.

Or. es

Обосновка

Установява се, че компетентните органи могат да възложат на митническите 
органи или на други публични органи определени задачи. Наред с тях следва да се 
включи контролът върху домашните любимци, които пътуват със своите стопани.

Изменение 612
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на контролните
пунктове, посочени в параграф 1, 
буква а), се прилагат разпоредбите на 
член 54, параграф 2, буква б), член 55, 
параграф 2, буква а), членове 57, 58, 60, 

2. По отношение на граничните 
контролни пунктове, посочени в 
параграф 1, буква а), се прилагат 
разпоредбите на член 54, параграф 2, 
буква б), член 55, параграф 2, буква а), 
членове 57, 58, 60, 61 и член 62, 
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61 и член 62, параграфи 3 и 4. параграфи 3 и 4.

Or. es

Обосновка

Касае се за извършване на контрол в друг пункт за граничен контрол, поради което е 
необходимо това да се посочи, за да не се получи объркване.

Изменение 613
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) критериите и редът за определяне и 
промяна на честотата на физическите 
проверки, които се извършват на пратки 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, 
букви а), б) и в), и за тяхното 
съобразяване със степента на риска, 
свързан с тези категории, като се вземат 
предвид:

а) критериите и редът за определяне и 
промяна на минималната честота на 
физическите проверки, които се 
извършват на пратки животни и стоки 
от категориите, посочени в член 45, 
параграф 1, букви а), б) и в), и за 
тяхното съобразяване със степента на 
риска, свързан с тези категории, като се 
вземат предвид:

Or. en

Изменение 614
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) процедурите с цел да се гарантира, че 
честотата на физическите проверки, 
определена в съответствие с буква а), се 
прилага навреме и по еднакъв начин.

в) процедурите с цел да се гарантира, че 
минималната честота на 
физическите проверки, определена в 
съответствие с буква а), се прилага 
навреме и по еднакъв начин.
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Or. en

Изменение 615
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) честотата на физическите проверки 
на стоки от категориите, посочени в 
член 45, параграф 1, буква г);

а) минималната честота на 
физическите проверки на стоки от 
категориите, посочени в член 45, 
параграф 1, буква г);

Or. en

Изменение 616
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) честотата на физическите проверки 
на животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, букви д) 
и е), ако тя вече не е определена в 
посочените в тях актове.

б) минималната честота на 
физическите проверки на животни и 
стоки от категориите, посочени в 
член 45, параграф 1, букви д) и е), ако тя 
вече не е определена в посочените в тях 
актове.

Or. en

Изменение 617
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията след извършването на 
физическа проверка с цел да се установи 
съответствието с изискванията за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към тях или с 
изискванията по отношение на 
здравето на растенията, се вземат от 
служители с подходяща квалификация 
съответно в областта на ветеринарните 
или фитосанитарните въпроси, 
определени от компетентните органи за
тази цел.

Решенията след извършването на 
физическа проверка с цел да се установи 
съответствието с изискванията за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, се 
вземат от служители с подходяща 
квалификация съответно в областта на 
ветеринарните въпроси, определени от 
компетентните органи за тази цел.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 618
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията след извършването на 
физическа проверка с цел да се установи 
съответствието с изискванията за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към тях или с 
изискванията по отношение на 
здравето на растенията, се вземат от 
служители с подходяща квалификация 
съответно в областта на ветеринарните 
или фитосанитарните въпроси, 
определени от компетентните органи за 
тази цел.

Решенията след извършването на 
физическа проверка с цел да се установи 
съответствието с изискванията за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, се 
вземат от служители с подходяща 
квалификация съответно в областта на 
ветеринарните въпроси, определени от 
компетентните органи за тази цел.
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Or. en

Изменение 619
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията осносно пратки животни се 
вземат от официален ветеринарен лекар 
или под негов надзор.

Решенията относно пратки животни и 
продукти от животински произход се 
вземат от официален ветеринарен лекар.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 620
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията осносно пратки животни се 
вземат от официален ветеринарен лекар 
или под негов надзор.

Решенията относно пратки животни се 
вземат от официален ветеринарен лекар.

Or. en

Изменение 621
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Това решение се отразява в 
единния здравен документ за 
въвеждане, който се посочва в 
следващите членове.

Or. es

Обосновка

За по-голяма яснота в процедурата.

Изменение 622
Естер де Ланге, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) съобщаване на информацията, 
посочена в подточка i), чрез системата 
TRACES.

ii) съобщаване на информацията, 
посочена в подточка i), чрез или в 
електронен обмен със системата 
TRACES.

Or. en

Изменение 623
Естер де Ланге, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Операторите и компетентните 
органи, посочени в настоящия 
параграф, могат също така да 
използват национална 
информационна система, за да 
въвеждат данни в системата 
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TRACES.

Or. en

Изменение 624
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 625
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es
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Обосновка

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

Изменение 626
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

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

Изменение 627
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Целта на изменението е да замести целия текст в точка 4 с нова по-опростена и по-
разбираема формулировка.
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Изменение 628
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Едно копие от ЕЗДВ следва винаги да придружава до мястото им на местоназначение 
пратките с контролирани животни и стоки.

Изменение 629
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 57 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне на гранични контролни 
пунктове

Упълномощаване на гранични 
контролни пунктове

Or. es
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Обосновка

Митническите органи не са тези, които следва да определят ГКП, а компетентният 
ветеринарен/здравен орган.

Изменение 630
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До три месеца след като получи 
уведомлението, посочено в параграф 2, 
Комисията уведомява държавата 
членка:

заличава се

а) дали определянето на предложения 
граничен контролен пункт зависи от 
благоприятния резултат от 
контрола, извършен от експерти на 
Комисията в съответствие с член 115 
с цел да се установи съответствието 
с минималните изисквания, 
определени в член 62;

б) за датата, на която ще се извърши 
контролът.

Or. en

Изменение 631
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали определянето на предложения 
граничен контролен пункт зависи от 
благоприятния резултат от 
контрола, извършен от експерти на 
Комисията в съответствие с член 115 
с цел да се установи съответствието 

заличава се
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с минималните изисквания, 
определени в член 62;

Or. en

Изменение 632
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за датата, на която ще се извърши 
контролът.

заличава се

Or. en

Изменение 633
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 634
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) наличното оборудване и 
помещенията за извършване на 
официален контрол на всяка от 
категориите животни и стоки, за 
които е определен пунктът;

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискванията, посочени в предложението на Комисията са ненужни и твърде 
обременяващи.

Изменение 635
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработваните за една календарна 
година количества животни и стоки 
за всяка от категориите животни и 
стоки, посочени в член 45, параграф 1, 
за които е определен пунктът.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискванията, посочени в предложението на Комисията са ненужни и твърде 
обременяващи.

Изменение 636
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Одобренията на гранични 
инспекционни пунктове в съответствие 
с член 6 от Директива 97/78/ЕО на 
Съвета и член 6 от Директива 
91/496/ЕИО на Съвета, както и на 
определените гранични и входни 
пунктове в съответствие с член 5 от 
Регламент (ЕО) № 669/2009 и член 13в, 
параграф 4 от Директива 2000/29/ЕО на 
Съвета се оттеглят.

1. Одобренията на гранични 
инспекционни пунктове в съответствие 
с член 6 от Директива 91/496/ЕИО на 
Съвета, както и на определените
гранични и входни пунктове в 
съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) 
№ 669/2009 и член 13в, параграф 4 от 
Директива 2000/29/ЕО на Съвета се 
оттеглят.

Or. en

Обосновка

Дерогацията в член 6 от Директива 97/78/ЕО, която позволява граничен контролен 
пункт да се намира на определено разстояние от входния пункт, за да се отчетат 
географските ограничения, следва да се запази.

Изменение 637
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно случаите и реда, при които 
гранични контролни пунктове, чиито 
правомощия във връзка с 
определянето са били само отчасти 
оттеглени в съответствие с 
параграф 1, буква а), могат да бъдат 
повторно определени чрез дерогация 
от разпоредбите на член 57.

заличава се

Or. en
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Изменение 638
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки незабавно 
временно прекратяват дейността на 
определен от тях граничен контролен 
пункт и разпореждат пунктът да 
прекрати дейността си за всички или за 
някои категории животни и стоки, за 
които е определен, ако дейността му 
може да доведе до риск за здравето на 
хората, животните или растенията, за 
хуманното отношение към животните
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 
защита — за околната среда.

1. Държавите членки незабавно 
временно прекратяват дейността на 
определен от тях граничен контролен 
пункт и разпореждат пунктът да 
прекрати дейността си за всички или за 
някои категории животни и стоки, за 
които е определен, ако дейността му 
може да доведе до риск за здравето на 
хората, животните или за хуманното 
отношение към животните.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 639
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки незабавно 
временно прекратяват дейността на 
определен от тях граничен контролен 
пункт и разпореждат пунктът да 
прекрати дейността си за всички или за
някои категории животни и стоки, за 

1. Държавите членки незабавно 
временно прекратяват дейността на 
определен от тях граничен контролен 
пункт и разпореждат пунктът да 
прекрати дейността си за всички или за 
някои категории животни и стоки, за 
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които е определен, ако дейността му 
може да доведе до риск за здравето на 
хората, животните или растенията, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 
защита — за околната среда.

които е определен, ако дейността му 
може да доведе до риск за здравето на 
хората илиживотните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда.

Or. en

Изменение 640
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки незабавно 
временно прекратяват дейността на 
определен от тях граничен контролен 
пункт и разпореждат пунктът да 
прекрати дейността си за всички или за 
някои категории животни и стоки, за 
които е определен, ако дейността му 
може да доведе до риск за здравето на 
хората, животните или растенията, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита — за 
околната среда.

1. Държавите членки незабавно 
временно прекратяват дейността на 
определен от тях граничен контролен 
пункт и разпореждат пунктът да 
прекрати дейността си за всички или за 
някои категории животни и стоки, за 
които е определен, ако дейността му 
може да доведе до риск за здравето на 
хората или животните, за хуманното 
отношение към животните или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната среда.

Or. de

Изменение 641
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
процедури за обмен и представяне на 

заличава се
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информацията, посочена в параграф 2 
и параграф 4, буква б).

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

Or. en

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. Законодателството следва единствено да уточни, 
че се изисква такава.

Изменение 642
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Митническите органи не са тези, които следва да определят ГКП, а компетентният 
ветеринарен/здравен орган.

Изменение 643
Мартина Андерсън
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Предложение за регламент
Член 62 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да уточни 
изискванията, посочени в параграф 3, 
с цел да се отчетат специфичните 
характеристики и логистичните 
нужди за извършването на официален 
контрол и за прилагането на 
мерките, предприети в съответствие 
с член 64, параграфи 3 и 5 и член 65, 
във връзка с различните категории 
животни и стоки, посочени в член 45, 
параграф 1.

заличава се

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

Or. en

Изменение 644
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на съмнение, че пратки 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, не са в 
съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, компетентните 
органи извършват официален контрол с 
цел потвърждаване или отхвърляне на 
съмнението.

1. В случай на съмнение, че пратки 
животни и стоки от категориите, 
посочени в член 45, параграф 1, не са в 
съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, компетентните 
органи извършват официален контрол 
или делегират отговорността на 
други компетентни органи с цел 
потвърждаване или отхвърляне на 
съмнението.

Or. en
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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 645
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато компетентните органи 
подозират, че определени животни
и/или стоки присъстват в дадена 
пратка и не са били обявени от 
операторите, се извършва официален 
контрол по член 45. 1.

Or. es

Обосновка

Предлага се по-ясна алтернативна формулировка.

Изменение 646
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Тези съмнителни или недекларирани продукти следва да бъдат подложени на засилен 
контрол с анализ.

Изменение 647
Барт Стас
от името на групата Зелени/EFA

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато компетентните органи имат 
основания за съмнение относно измама 
от страна на оператора или 
официалният контрол дава основания да 
се смята, че са налице сериозни или 
нееднократни нарушения на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато е 
целесъобразно и в допълнение към 
мерките, предвидени в член 64, 
параграф 3, те извършват по 
целесъобразност засилен официален 
контрол на пратки с еднакъв произход 
или предназначение.

4. Когато компетентните органи имат 
основания за съмнение относно измама 
от страна на оператора или 
официалният контрол дава основания да 
се смята, че са налице сериозни или 
нееднократни нарушения на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, в 
допълнение към мерките, предвидени в 
член 64, параграф 3, те извършват 
засилен официален контрол на пратки с 
еднакъв произход или предназначение.

Or. en

Изменение 648
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи уведомяват 5. Компетентните органи уведомяват 
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Комисията и държавите членки чрез 
системата TRACES за решението си да 
извършват засилен официален контрол 
съгласно параграф 4, като посочват 
предполагаемата измама или сериозно 
или нееднократно нарушение.

Комисията и държавите членки чрез 
системата TRACES и Системата за 
бързо предупреждение за храни и 
фуражи (RASFF) за решението си да 
извършват засилен официален контрол 
съгласно параграф 4, като посочват 
предполагаемата измама или сериозно 
или нееднократно нарушение.

Or. en


