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Официалният контрол и другите официални дейности, извършвани с 
оглед гарантиране прилагането на законодателството в областта на 
фуражите и храните, правилата относно здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния 
размножителен материал, продуктите за растителна защита и за 
изменение на регламенти (EО) № 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, регламенти (ЕС) № 
1151/2012, [….]/2013 [до Службата за публикации: моля, въведете номера 
на регламента за установяване на разпоредби за управлението на 
разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на 
животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на 
растенията и растителния репродуктивен материал] и директиви 
98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО, 2008/120/EО и 
2009/128/EО (регламент относно официалния контрол)
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Изменение 649
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 64 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприемане на мерки по отношение 
на несъответстващи пратки, въвеждани
в Съюза от трети държави

Предприемане на мерки по отношение 
на несъответстващи пратки

Or. es

Обосновка

Заглавието е подвеждащо. Изглежда така сякаш продуктите вече са били въведени, а 
след това се твърди, че им е било отказано въвеждане.

Изменение 650
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи официално 
задържат всяка пратка животни или 
стоки, която се въвежда в Съюза от 
трети държави и не е в 
съответствие с правилата, посочени 
в член 1, параграф 2, и отказват 
въвеждането ѝ в Съюза.

Когато в резултат от извършена 
официална проверка в граничните 
контролни пунктове съгласно член 45, 
компетентният орган потвърди, че 
пратките животни и стоки не 
изпълняват изискванията по член 1, 
параграф 2, то той издава становище 
или решение: „несъответстваща 
пратка“ или „неудовлетворителен 
резултат от контрола“, които се 
отразяват в ЕЗДВ. Освен това
компетентните органи задържат 
официално въпросната пратка 
животни или стоки и отказват 
въвеждането ѝ в Съюза.

Or. es
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Обосновка

Целта е да се поясни процедурата.

Изменение 651
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Целта е да се изясни процедурата и да се добави формулировка, която да дава 
възможност за частичен отказ на пратката.

Изменение 652
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

оператор, компетентните органи 
незабавно разпореждат операторът:

3. След като изслушат отговарящия за 
пратката оператор, компетентните 
органи незабавно вземат решение 
относно нейната съдба, която е едно 
от следните действия:

Or. es
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Обосновка

Целта е да се поясни процедурата.

Изменение 653
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да унищожи пратката в съответствие 
с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, когато това е 
целесъобразно; или

а) да унищожи пратката или част от 
нея в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно; или

Or. es

Обосновка

Целта е да се добави формулировка, която да дава възможност за частичен отказ на 
пратката.

Изменение 654
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да унищожи пратката в съответствие 
с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, когато това е 
целесъобразно; или

а) да унищожи пратката — по хуманен 
начин в случай на живи животни — в 
съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, когато това е 
целесъобразно; или

Or. en

Изменение 655
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да реекспедира пратката извън Съюза 
в съответствие с разпоредбите на член 
70, параграфи 1 и 2; или

б) да реекспедира пратката или част от 
нея извън Съюза в съответствие с 
разпоредбите на член 70, параграфи 1 
и 2; или

Or. es

Обосновка

Целта е да се добави формулировка, която да дава възможност за частичен отказ на 
пратката.

Изменение 656
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да извърши специална обработка на 
пратката в съответствие с член 69, 
параграфи 1 и 2 или да приложи друга 
необходима мярка за привеждането ѝ в 
съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, и когато е 
целесъобразно — да предназначи 
пратката за други цели, различни от 
първоначалното ѝ предназначение.

в) да извърши специална обработка на 
пратката или на част от нея в 
съответствие с член 69, параграфи 1 и 2 
или да приложи друга необходима 
мярка за привеждането ѝ в съответствие 
с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, и когато е целесъобразно —
да предназначи пратката за други цели, 

различни от първоначалното ѝ 
предназначение.

Or. es

Обосновка

Целта е да се добави формулировка, която да дава възможност за частичен отказ на 
пратката.
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Изменение 657
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяването се извършва чрез 
компютризираната система за 
управление на информацията, 
посочена в член 130, параграф 1.

Уведомяването се извършва чрез 
системите TRACES и RASFF, 
посочени в член 130, параграф 1.

Or. en

Изменение 658
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 65 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предприемане на мерки по отношение 
на несъответстващи и
представляващи риск пратки

Or. es

Обосновка

Би могло да се опрости, тъй като на практика разликата между този член и член 64 
е, че тези пратки не могат да бъдат реекспедирани.

Изменение 659
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато официалният контрол показва, 
че дадена пратка животни или стоки 
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, пратката 
се поставя в изолация или под 
карантина, като животните в нея се 
държат при подходящи условия и за тях 
се полагат необходимите грижи до 
вземането на решение за по-нататъшни 
действия.

Когато официалният контрол показва, 
че дадена пратка животни или стоки 
представлява риск за здравето на хората, 
животните или за хуманното отношение 
към животните, пратката се поставя в 
изолация или под карантина, като 
животните в нея се държат при 
подходящи условия и за тях се полагат 
необходимите грижи до вземането на 
решение за по-нататъшни действия.

Or. de

Обосновка

С обособяването на разпоредбите в отделните сектори за здраве на растенията, 
растителен репродуктивен материал и продукти за растителна защита 
допълнителният текст се явява излишен в този регламент.

Изменение 660
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато официалният контрол показва, 
че дадена пратка животни или стоки 
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, пратката 
се поставя в изолация или под 
карантина, като животните в нея се 

Когато официалният контрол показва, 
че дадена пратка животни или стоки 
представлява риск за здравето на хората
или животните, за хуманното 
отношение към животните или за
околната среда, пратката се поставя в 
изолация или под карантина, като 
животните в нея се държат при 
подходящи условия и за тях се полагат 
необходимите грижи до вземането на 
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държат при подходящи условия и за тях 
се полагат необходимите грижи до 
вземането на решение за по-нататъшни 
действия.

решение за по-нататъшни действия.

Or. en

Изменение 661
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато официалният контрол показва, 
че дадена пратка животни или стоки 
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, пратката се поставя в 
изолация или под карантина, като 
животните в нея се държат при 
подходящи условия и за тях се полагат 
необходимите грижи до вземането на 
решение за по-нататъшни действия.

Когато официалният контрол показва, 
че дадена пратка животни или стоки 
представлява 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, 
пратката се поставя в изолация или под 
карантина, като животните в нея се 
държат при подходящи условия и за тях 
се полагат необходимите грижи до 
вземането на решение за по-нататъшни 
действия.

Or. de

Изменение 662
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпореждат операторът да унищожи 
пратката в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на 

а) разпореждат операторът да унищожи 
пратката в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на 
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здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение 
към животните или за защита на 
околната среда; или

здравето на хората, животните и за 
хуманно отношение към животните; или

Or. de

Обосновка

С обособяването на разпоредбите в отделните сектори за здраве на растенията, 
растителен репродуктивен материал и продукти за растителна защита 
допълнителният текст се явява излишен в този регламент.

Изменение 663
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпореждат операторът да унищожи 
пратката в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение 
към животните или за защита на 
околната среда; или

а) разпореждат операторът да унищожи 
пратката в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на 
здравето на хората или животните, за 
хуманно отношение към животните или 
за защита на околната среда; или

Or. en

Изменение 664
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – точка а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпореждат операторът да унищожи а) разпореждат операторът да унищожи 
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пратката в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение 
към животните или за защита на 
околната среда; или

пратката в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на 
здравето на хората и животните, за 
хуманно отношение към животните или 
за защита на околната среда; или

Or. de

Изменение 665
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разпореждат операторът да унищожи 
пратката в съответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
това е целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение към 
животните или за защита на околната 
среда; или

а) разпореждат операторът да унищожи 
пратката — по хуманен начин в случай 
на живи животни — в съответствие с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, когато това е 
целесъобразно, като предприемат 
всички необходими мерки за защита на 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение към 
животните или за защита на околната 
среда; или

Or. en

Изменение 666
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обявяват за невалидни официалните 
сертификати и другите документи, 
придружаващи пратките, по отношение 

а) обявяват за невалидни 
сертификатите и другите официални
документи, придружаващи пратките, по 
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на които са предприети мерки в 
съответствие с член 64, параграфи 3 и 5 
и член 65;

отношение на които са предприети 
мерки в съответствие с член 64, 
параграфи 3 и 5 и член 65;

Or. es

Изменение 667
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършен 
официалният контрол, упражняват 
надзор върху прилагането на мерките, 
разпоредени в съответствие с член 64, 
параграфи 3 и 5 и член 65, с цел да се 
гарантира, че пратката не оказва 
неблагоприятно влияние върху здравето 
на хората, животните или растенията,
върху хуманното отношение към 
животните или върху околната среда
по време на прилагането на мерките или 
до тяхното прилагане.

Компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършен 
официалният контрол, упражняват 
надзор върху прилагането на мерките, 
разпоредени в съответствие с член 64, 
параграфи 3 и 5 и член 65, с цел да се 
гарантира, че пратката не оказва 
неблагоприятно влияние върху здравето 
на хората, животните или върху 
хуманното отношение към животните 
по време на прилагането на мерките или 
до тяхното прилагане.

Or. de

Обосновка

С обособяването на разпоредбите в отделните сектори за здраве на растенията, 
растителен репродуктивен материал и продукти за растителна защита 
допълнителният текст се явява излишен в този регламент.

Изменение 668
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършен 
официалният контрол, упражняват 
надзор върху прилагането на мерките, 
разпоредени в съответствие с член 64, 
параграфи 3 и 5 и член 65, с цел да се 
гарантира, че пратката не оказва 
неблагоприятно влияние върху здравето 
на хората, животните или растенията, 
върху хуманното отношение към 
животните или върху околната среда по 
време на прилагането на мерките или до 
тяхното прилагане.

Компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършен 
официалният контрол, упражняват 
надзор върху прилагането на мерките, 
разпоредени в съответствие с член 64, 
параграфи 3 и 5 и член 65, с цел да се 
гарантира, че пратката не оказва 
неблагоприятно влияние върху здравето 
на хората или животните, върху 
хуманното отношение към животните 
или върху околната среда по време на 
прилагането на мерките или до тяхното 
прилагане.

Or. en

Изменение 669
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършен 
официалният контрол, упражняват 
надзор върху прилагането на мерките, 
разпоредени в съответствие с член 64, 
параграфи 3 и 5 и член 65, с цел да се 
гарантира, че пратката не оказва 
неблагоприятно влияние върху здравето 
на хората, животните или растенията,
върху хуманното отношение към 
животните или върху околната среда по 
време на прилагането на мерките или до 
тяхното прилагане.

Компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършен 
официалният контрол, упражняват 
надзор върху прилагането на мерките, 
разпоредени в съответствие с член 64, 
параграфи 3 и 5 и член 65, с цел да се 
гарантира, че пратката не оказва 
неблагоприятно влияние върху здравето 
на хората, животните или върху 
хуманното отношение към животните,
или върху околната среда по време на 
прилагането на мерките или до тяхното 
прилагане.

Or. de
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Изменение 670
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Срокът, който се дава на оператора, за да изпълни решението на компетентните 
органи, е 60 дни. Този срок може да е прекалено дълъг, ако той се отнася до живи 
животни.

Изменение 671
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, посочени в член 65 —
пратката да бъде унищожена в 

подходящо съоръжение, разположено 
възможно най-близо до граничния 
контролен пункт, като се вземат всички 
необходими мерки за защита на 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение 
към животните или за защита на 
околната среда.

б) в случаите, посочени в член 65 —
пратката да бъде унищожена в 

подходящо съоръжение, разположено 
възможно най-близо до граничния 
контролен пункт, като се вземат всички 
необходими мерки за защита на 
здравето на хората, животните и за 
хуманно отношение към животните.

Or. de
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Обосновка

С обособяването на разпоредбите в отделните сектори за здраве на растенията, 
растителен репродуктивен материал и продукти за растителна защита 
допълнителният текст се явява излишен в този регламент.

Изменение 672
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, посочени в член 65 —
пратката да бъде унищожена в 

подходящо съоръжение, разположено 
възможно най-близо до граничния 
контролен пункт, като се вземат всички 
необходими мерки за защита на 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение 
към животните или за защита на 
околната среда.

б) в случаите, посочени в член 65 —
пратката да бъде унищожена в 

подходящо съоръжение, разположено 
възможно най-близо до граничния 
контролен пункт, като се вземат всички 
необходими мерки за защита на 
здравето на хората или животните, за 
хуманно отношение към животните или 
за защита на околната среда.

Or. en

Изменение 673
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случаите, посочени в член 65 —
пратката да бъде унищожена в 

подходящо съоръжение, разположено 
възможно най-близо до граничния 
контролен пункт, като се вземат всички 
необходими мерки за защита на 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманно отношение 

б) в случаите, посочени в член 65 —
пратката да бъде унищожена в 

подходящо съоръжение, разположено 
възможно най-близо до граничния 
контролен пункт, като се вземат всички 
необходими мерки за защита на 
здравето на хората и животните, за 
хуманно отношение към животните или 
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към животните или за защита на 
околната среда.

за защита на околната среда.

Or. de

Изменение 674
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи могат да 
удължат срока, посочен в параграфи 1 
и 2 от настоящия член, за времето, 
необходимо за получаването на 
резултатите от допълнително експертно 
становище, посочено в член 34, при 
условие че това няма неблагоприятно 
влияние върху здравето на хората,
животните и растенията, върху 
хуманното отношение към животните
и — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 
защита — върху околната среда.

3. Компетентните органи могат да 
удължат срока, посочен в параграфи 1 
и 2 от настоящия член, за времето, 
необходимо за получаването на 
резултатите от допълнително експертно 
становище, посочено в член 34, при 
условие че това няма неблагоприятно 
влияние върху здравето на хората и
животните, върху хуманното отношение 
към животните и върху околната среда.

Or. en

Изменение 675
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи могат да 
удължат срока, посочен в параграфи 1 
и 2 от настоящия член, за времето, 
необходимо за получаването на 
резултатите от допълнително експертно 
становище, посочено в член 34, при 

3. Компетентните органи могат да 
удължат срока, посочен в параграфи 1 
и 2 от настоящия член, за времето, 
необходимо за получаването на 
резултатите от допълнително експертно 
становище, посочено в член 34, при 



PE526.078v01-00 18/120 AM\1013306BG.doc

BG

условие че това няма неблагоприятно 
влияние върху здравето на хората,
животните и растенията, върху 
хуманното отношение към животните 
и — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита —
върху околната среда.

условие че това няма неблагоприятно 
влияние върху здравето на хората и
животните, върху хуманното отношение 
към животните и — по отношение на 
ГМО и продуктите за растителна 
защита — върху околната среда.

Or. de

Изменение 676
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68 заличава се

Последователно прилагане на 
разпоредбите на членове 64 и 65

Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правила с цел във всички 
гранични контролни пунктове, 
посочени в член 57, параграф 1, и в 
контролните пунктове, посочени в 
член 51, параграф 1, буква a), да се 
гарантира последователност на 
решенията, мерките и 
разпорежданията на компетентните 
органи, постановени в съответствие 
с членове 64 и 65, под формата на 
указания за действията на 
компетентните органи при често 
срещани или повтарящи се случаи на 
несъответствие или риск.

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

Or. en
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Изменение 677
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва ефективно и гарантира 
отстраняването на всякакъв 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;

а) се извършва ефективно и гарантира 
отстраняването на всякакъв риск за 
здравето на хората или животните, за 
хуманното отношение към животните 
или за околната среда;

Or. en

Изменение 678
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва ефективно и гарантира 
отстраняването на всякакъв 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;

а) се извършва ефективно и гарантира 
отстраняването на всякакъв 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 679
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно изискванията и условията, в 
съответствие с които се извършва 
специалната обработка, предвидена в 
параграф 1.

заличава се

При липсата на правила, приети с 
делегиран акт, специалната 
обработка се извършва в 
съответствие с правилата на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 680
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя процедурите за 
обмен на информацията и 
уведомленията, посочени в 
параграф 1.

заличава се

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 
базова комуникация между държавите членки или между държавите членки и 
Комисията или обществеността. Законодателството следва единствено да уточни, 
че се изисква такава.
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Изменение 681
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки, приемащи 
внос, който е бил разрешен след 
контрол, извършен преди износа, 
редовно проверяват дали вносът 
действително отговаря на 
изискванията на ЕС.

Or. en

Изменение 682
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71 заличава се

Одобрение на контрол преди износа, 
извършен от трети държави

1. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да одобрява 
специален контрол преди износа, 
който се извършва от трета държава 
на пратки животни и стоки преди 
износа им за Съюза с цел да се 
удостовери, че изнасяните пратки 
отговарят на изискванията, 
установени с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2. Одобрението се 
отнася само за пратки с произход от 
съответната трета държава и може 
да бъде предоставено за една или 
повече категории животни или 
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стоки.

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

2. В предвиденото в параграф 1 
одобрение се посочват:

а) максималната честота на 
официалния контрол, който 
компетентните органи на 
държавите членки извършват при 
въвеждането на пратките в Съюза, 
когато няма основание за съмнение, че 
е налице несъответствие с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, или поведение с цел 
измама;

б) официалните сертификати, които 
трябва да придружават въвежданите 
в Съюза пратки;

в) образец на тези сертификати;

г) компетентните органи на 
третата държава, под чиято 
отговорност трябва да бъде извършен 
контролът преди износа;

д) когато е целесъобразно, всеки орган 
с делегирани правомощия, на който 
тези компетентни органи могат да 
делегират някои задачи. Такова 
делегиране може да бъде одобрено 
само ако са спазени критериите, 
посочени в членове 25 — 32, или 
еквивалентни условия.

3. Предвиденото в параграф 1 
одобрение може да бъде предоставено 
на трета държава само ако 
наличните доказателства и —
когато е целесъобразно —
извършеният контрол от страна на 

Комисията в съответствие с член 119 
показват, че системата за официален 
контрол в съответната трета 
държава може да гарантира, че:
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а) изнасяните за Съюза пратки 
животни или стоки отговарят на 
изискванията, установени с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, или еквивалентни 
изисквания;

б) извършеният в третата държава 
контрол преди изпращането за Съюза 
е достатъчно ефективен, за да 
замести проверките на документи, 
проверките за идентичност и 
физическите проверки, предвидени в 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, или да намали честотата 
им.

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

а) отговарят за осъществяването на 
контакти със Съюза;

б) гарантират, че официалните 
сертификати, посочени в параграф 2, 
буква б), придружават всяка минала 
контрол пратка.

5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
подробни правила и критерии за 
одобряване на контрола преди износа, 
извършван от трети държави, в 
съответствие с параграф 1. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 683
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изнасяните за Съюза пратки животни 
или стоки отговарят на изискванията, 
установени с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, или еквивалентни 
изисквания;

а) изнасяните за Съюза пратки животни 
или стоки отговарят на изискванията, 
установени с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2;

Or. en

Изменение 684
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Компетентните органи или органът
или контролният орган, който 
Европейската комисия е посочила 
като отговорна за биологичните 
продукти:

Or. es

Обосновка

В дадена трета държава отговорността за контактите с ЕС и за наблюдението на 
съответствието трябва да бъде възложена на компетентния орган, без да се 
извършват делегирания.

Изменение 685
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) уведомяват чрез системата TRACES 
Комисията и другите държави членки, 
както и съответните оператори, и искат 

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

мерките, които ще се прилагат, и 
искат административна помощ в 
съответствие с процедурите, установени 
в дял IV;

Or. es

Изменение 686
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Митническите органи допускат 
пратките животни и стоки по 
член 45 единствено с цел 
компетентният орган в граничния 
контролен пункт да извърши 
официален контрол по член 47 и да 
издаде решение, което да фигурира в 
ЕЗДВ.

Or. es

Обосновка

Целта е да са налице всички гаранции, че митническите органи няма да решават 
относно пратка, която е подложена на официален контрол.

Изменение 687
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническите органи временно 
спират допускането за свободно 
обращение, когато имат основание да 

2. Митническите органи временно 
спират допускането за свободно 
обращение, когато имат основание да 
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смятат, че пратката 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, и 
незабавно уведомяват компетентните 
органи за това.

смятат, че пратката може да 
представлява риск за здравето на хората 
или животните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда, и незабавно уведомяват 
компетентните органи за това.

Or. en

Изменение 688
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Митническите органи временно 
спират допускането за свободно 
обращение, когато имат основание да 
смятат, че пратката 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, и незабавно уведомяват 
компетентните органи за това.

2. Митническите органи временно 
спират допускането за свободно 
обращение, когато имат основание да 
смятат, че пратката може да 
представлява 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, 
и незабавно уведомяват компетентните 
органи за това.

Or. de

Изменение 689
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато компетентните органи смятат, 4. Когато компетентните органи смятат, 
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че е налице 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:

че е налице риск за здравето на хората 
или животните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда:

Or. en

Изменение 690
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато компетентните органи смятат, 
че е налице 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:

4. Когато компетентните органи смятат, 
че е налице 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 691
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на пратки животни и 
стоки, различни от тези, които подлежат 
на контрол при въвеждането им в Съюза 
съгласно изискванията на член 45, 
параграф 1, и за които не е представена 
митническа декларация за допускане за 
свободно обращение, митническите 
органи, когато имат основание да 

5. По отношение на пратки животни и 
стоки, различни от тези, които подлежат 
на контрол при въвеждането им в Съюза 
съгласно изискванията на член 45, 
параграф 1, и за които не е представена 
митническа декларация за допускане за 
свободно обращение, митническите 
органи, когато имат основание да 
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смятат, че пратката 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, предават 
цялата необходима информация на 
митническите органи в държавите 
членки на крайното местоназначение.

смятат, че пратката може да 
представлява риск за здравето на хората 
или животните, за хуманното 
отношение към животните или за 
околната среда, предават цялата 
необходима информация на 
митническите органи в държавите 
членки на крайното местоназначение.

Or. en

Изменение 692
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По отношение на пратки животни и 
стоки, различни от тези, които подлежат 
на контрол при въвеждането им в Съюза 
съгласно изискванията на член 45, 
параграф 1, и за които не е представена 
митническа декларация за допускане за 
свободно обращение, митническите 
органи, когато имат основание да 
смятат, че пратката 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, предават цялата 
необходима информация на 
митническите органи в държавите 
членки на крайното местоназначение.

5. По отношение на пратки животни и 
стоки, различни от тези, които подлежат 
на контрол при въвеждането им в Съюза 
съгласно изискванията на член 45, 
параграф 1, и за които не е представена 
митническа декларация за допускане за 
свободно обращение, митническите 
органи, когато имат основание да 
смятат, че пратката може да 
представлява 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, 
предават цялата необходима 
информация на митническите органи в 
държавите членки на крайното 
местоназначение.

Or. de

Изменение 693
Хорст Шнелхард
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Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дървен опаковъчен материал; заличава се

Or. de

Обосновка

С обособяването на разпоредбите в отделните сектори за здраве на растенията, 
растителен репродуктивен материал и продукти за растителна защита 
допълнителният текст се явява излишен в този регламент.

Изменение 694
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дървен опаковъчен материал; заличава се

Or. en

Изменение 695
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дървен опаковъчен материал; заличава се

Or. de
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Изменение 696
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) растителни продукти, които с 
оглед на последващото им 
местоназначение могат да доведат до 
риск от разпространение на 
инфекциозни или заразни болести по 
животните;

заличава се

Or. de

Изменение 697
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) пратки от категориите животни и 
стоки, посочени в член 45, параграф 1, 
букви а), б) и в), с произход от Съюза, 
които се връщат в Съюза след отказ за 
въвеждането им от трета държава;

з) пратки от категориите животни и 
стоки, посочени в член 45, параграф 1, 
букви а) и б), с произход от Съюза, 
които се връщат в Съюза след отказ за 
въвеждането им от трета държава;

Or. de

Обосновка

С обособяването на разпоредбите в отделните сектори за здраве на растенията, 
растителен репродуктивен материал и продукти за растителна защита 
допълнителният текст се явява излишен в този регламент.

Изменение 698
Евалд Щадлер



AM\1013306BG.doc 31/120 PE526.078v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

(з) пратки от категориите животни и 
стоки, посочени в член 45, параграф 1, 
букви а), б) и в), с произход от Съюза, 
които се връщат в Съюза след отказ за 
въвеждането им от трета държава;

(з) пратки от категориите животни и 
стоки, посочени в член 45, параграф 1, 
букви а) и б), с произход от Съюза, 
които се връщат в Съюза след отказ за 
въвеждането им от трета държава;

Or. de

Изменение 699
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи гарантират 
наличието на подходящи финансови 
средства за осигуряване на персонала и 
другите ресурси, необходими на 
компетентните органи за извършването 
на официалния контрол и другите 
официални дейности.

Or. es

Изменение 700
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират 
наличието на финансови средства, 
които считат за подходящи за
осигуряване на персонала и другите 
ресурси, необходими на компетентните 
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на официалния контрол и другите 
официални дейности.

органи за извършването на официалния 
контрол и другите официални дейности.

Or. de

Изменение 701
Елизабета Гардини, Оресте Роси, Серджо Берлато

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират чрез 
публични средства наличието на 
подходящи финансови ресурси за 
осигуряване на персонала и другите 
ресурси, необходими на компетентните 
органи за извършването на официалния 
контрол и другите официални дейности.
Таксите или налозите следва да 
бъдат въвеждани, само ако 
официалният контрол се извършва 
изключително в интерес на 
стопанския оператор в 
хранителната промишленост.

Or. en

Изменение 702
Оса Вестлунд, Йенс Нилсон, Йоран Ферм

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи финансови 
средства за осигуряване на персонала и 
другите ресурси, необходими на 
компетентните органи за извършването 
на официалния контрол и другите 
официални дейности, чрез каквито 
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средства се счетат за подходящи, 
включително чрез общо облагане или 
въвеждане на такси или налози.

Or. en

Обосновка

Държавите членки гарантират, че за официалния контрол се осигуряват достатъчно 
ресурси. Въпреки това средствата за осигуряване на финансирането на официалния 
контрол остават въпрос от национална компетенция. Важно е правилата за 
финансирането на официалния контрол да са в съответствие с националното 
законодателство относно таксите и налозите. Следователно действащият в 
момента общ принцип относно финансирането на официалния контрол, както е
заложен в член 26 от Регламент (ЕО) № 882/2004, не следва да бъде изменян.

Изменение 703
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи финансови 
ресурси, чрез средства, които счетат 
за подходящи, за осигуряване на 
персонала и другите ресурси, 
необходими на компетентните органи за 
извършването на официалния контрол и 
другите официални дейности.

Or. en

Изменение 704
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи финансови 
средства за осигуряване на персонала и 
другите ресурси, необходими на 
компетентните органи за извършването 
на официалния контрол и другите 
официални дейности. За целта те 
могат да събират такси или налози, 
или да осигуряват средства чрез общо 
данъчно облагане.

Or. de

Обосновка

На държавите членки се осигурява необходимата гъвкавост да вземат решения 
относно източниците за финансиране на системите за контрол. По принцип за целта 
се прилагат данъци, такси или налози.

Изменение 705
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи финансови 
средства за осигуряване на персонала и 
другите ресурси, необходими на 
компетентните органи за извършването 
на официалния контрол и другите 
официални дейности. За целта те 
могат да събират такси или налози, 
или да използват средства от 
националния бюджет.

Or. de
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Обосновка

Мотиви: Държавите членки следва да бъдат задължени да предоставят достатъчно 
средства за извършването на контрола. Необходимо е обаче държавите да вземат 
решение по какъв начин ще осигуряват финансирането. Също така, поради 
различните национални правни дефиниции на понятието такси е необходимо да се 
запази понятието налог. На държавите членки следва да се предостави и 
възможност да ползват и средства от общия бюджет за целите на финансирането.

Изменение 706
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират 
наличието на подходящи финансови 
средства за осигуряване на персонала и 
другите ресурси, необходими на 
компетентните органи за извършването 
на официалния контрол и другите 
официални дейности. За целта те 
могат да събират такси или налози, 
или да използват средства от 
националния бюджет.

Or. de

Изменение 707
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки могат да 
събират такси от дейностите по
официалния контрол съгласно 
установеното в член 77.

Or. es
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Обосновка

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

Изменение 708
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 709
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 710
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Мотиви: Държавите членки следва да бъдат задължени да предоставят достатъчно 
средства за извършването на контрола. Необходимо е обаче държавите да вземат 
решение по какъв начин ще осигуряват финансирането. Също така, поради 
различните национални правни дефиниции на понятието такси е необходимо да се 
запази понятието налог. На държавите членки следва да се предостави и 
възможност да ползват и средства от общия бюджет за целите на финансирането.

Изменение 711
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es
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Обосновка

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

Изменение 712
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 713
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 714
Барт Стас
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че не съществува пряка връзка или 
зависимост между събираните такси 
и извършвания контрол.

Or. en

Изменение 715
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 716
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 717
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 77 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителни такси Такси или налози

Or. de

Изменение 718
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 77 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителни такси Такси или налози

Or. de

Изменение 719
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 77 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителни такси Такси

Or. de

Изменение 720
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 77 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължителни такси Такси

Or. es

Обосновка

Прилагането на такси от страна на държавите членки следва да се извършва 
доброволно, като се има предвид, че данъчното законодателство не е хармонизирано 
на европейско равнище.

Изменение 721
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи събират такси 
във връзка със:

Or. de

Изменение 722
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира, че 
компетентните органи разполагат с 

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

подходящи средства за извършване на 
официалния контрол, компетентните 
органи могат да събират такси или 
налози за покриване на направените от 
тях разходи във връзка със:

Or. de

Изменение 723
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Обхватът, в който се събират задължително такси и налози, до голяма степен се 
определя от компетентните органи на държавите членки. Член 77 очертава рамката 
на дейностите, за които по принцип могат да се събират такси или налози. С 
помощта на диспозитивната разпоредба съответната държава членка следва да 
определя дали да се събират или не. С тази адаптация се гарантира спазването на 
принципа на субсидиарност.

Изменение 724
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 725
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията надхвърля сферата на нейната компетентност. Как 
компетентните органи финансират официалния си контрол е въпрос, който се 
решава изключително от държавите членки.

Изменение 726
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С цел компетентните органи да
разполагат със средства за извършване 
на официалния контрол, компетентните 
органи могат да събират такси за 
покриване на част от направените от 
тях разходи във връзка със:

Or. de

Изменение 727
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 728
Елизабета Гардини, Оресте Роси, Серджо Берлато

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 729
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Всички дейности, в това число „другите официални дейности“, които допринасят за 
спазването на законодателната уредба и опазването на здравето на животните и 
растенията, трябва да могат да бъдат финансирани въз основа на един и същи 
принцип. Във всички случаи става дума за дейности, които се провеждат от 
официалните служби за контрол, чиито дейности по официален контрол и други 
официални дейности не винаги могат да бъдат разграничавани.
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Изменение 730
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) официалния контрол, извършван с 
цел да се установи дали следните 
оператори спазват правилата, 
посочени в член 1, параграф 2:

заличава се

i) операторите на предприятия за 
храни по смисъла на член 3, параграф 
3 от Регламент (ЕО) № 178/2002, 
които са регистрирани или 
одобрени — или регистрирани и 
одобрени, в съответствие с член 6 от 
Регламент (ЕО) № 852/2004;

ii) операторите в сектора на 
фуражите по смисъла на член 3, 
параграф 6 от Регламент (ЕО) № 
178/2002, регистрирани или одобрени в 
съответствие с членове 9 и 10 от 
Регламент (ЕО) № 183/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета 
за определяне на изискванията за 
хигиена на фуражите1;

iii) професионалните оператори 
съгласно определението в член 2, 
точка 7 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните
мерки срещу вредителите по 
растенията];

iv) професионалните оператори 
съгласно определението в член 3, 
точка 6 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно производството 
и предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
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материал];

__________________
52 ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

Or. de

Изменение 731
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) професионалните оператори 
съгласно определението в член 2, 
точка 7 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се

Or. en

Изменение 732
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) професионалните оператори 
съгласно определението в член 2, 
точка 7 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се
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Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с член 1, параграф 2, буква ж).

Изменение 733
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква а – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) професионалните оператори 
съгласно определението в член 3, 
точка 6 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно производството 
и предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
материал];

заличава се

Or. fr

Обосновка

Прилагането на система за покриване на общите разходи за контрола ще застраши 
оцеляването на предприятията в малките държави членки, където не е възможна 
мащабна икономика. Пълното освобождаване на МСП от плащането на таксите ще 
означава целият контрол да се понесе само от няколко предприятия, което ще ги 
постави в затруднено положение. Необходимо е освобождаване, аналогично на 
предложеното от Комисията за секторите на биологичното земеделие и защитените 
наименования за произход.

Изменение 734
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква а – подточка iv



AM\1013306BG.doc 49/120 PE526.078v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) професионалните оператори 
съгласно определението в член 3, 
точка 6 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно производството 
и предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
материал];

заличава се

Or. en

Изменение 735
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) официалния контрол, извършван за
издаването на официални сертификати 
или за надзор при издаването на 
официални удостоверения;

б) издаването на официални 
сертификати или надзора при 
издаването на официални 
удостоверения;

Or. es

Обосновка

В съответствие с приложното поле издаването на сертификати или надзорът на 
официалните удостоверения не следва да се счита за официален контрол, макар тези 
дейности да не могат да се освободят от прилагането на такса.

Изменение 736
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква в – подточка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за получаване и запазване на 
разрешението, посочено в членове 84, 
92 и 93 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се

Or. en

Изменение 737
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за получаване и запазване на 
разрешението, посочено в членове 84, 
92 и 93 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с член 1, параграф 2, буква ж).

Изменение 738
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква в – подточка iii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за получаване и запазване на 
разрешението, посочено в член 25 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
материал];

заличава се

Or. en

Изменение 739
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
официалният контрол, посочен в 
буква а) от същия параграф, включва 
официалния контрол, извършван с цел 
да се установи съответствието с 
мерките, приети от Комисията в 
съответствие с член 137 от 
настоящия регламент, член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, 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], членове 41 и 144 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно производството и 
предлагането на пазара на 

заличава се
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растителен репродуктивен 
материал] и част VI от Регламент 
(ЕС) № XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно здравеопазването на 
животните], освен ако в решението 
за въвеждането на мерките не е 
предвидено друго изискване.

Or. de

Изменение 740
Елизабета Гардини, Оресте Роси, Серджо Берлато

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 
официалният контрол, посочен в 
буква а) от същия параграф, включва 
официалния контрол, извършван с цел 
да се установи съответствието с 
мерките, приети от Комисията в 
съответствие с член 137 от 
настоящия регламент, член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, 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], членове 41 и 144 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
материал] и част VI от Регламент 
(ЕС) № XXX/XXXX [до Службата за 

2. С цел да се гарантира, че 
компетентните органи разполагат с 
подходящи средства за извършване на 
официалния контрол, 
компетентните органи събират 
такси за:
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публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно здравеопазването на 
животните], освен ако в решението 
за въвеждането на мерките не е 
предвидено друго изискване.

а) официалния контрол, извършван в 
интерес на стопанския оператор в 
хранителната промишленост за 
издаването на официални 
сертификати или за надзор при 
издаването на официални 
удостоверения.

Or. en

Изменение 741
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 официалният 
контрол, посочен в буква а) от същия 
параграф, включва официалния контрол, 
извършван с цел да се установи 
съответствието с мерките, приети от 
Комисията в съответствие с член 137 от 
настоящия регламент, член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, 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], членове 41 и 144 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 

2. За целите на параграф 1 официалният 
контрол, посочен в буква а) от същия 
параграф, включва официалния контрол, 
извършван с цел да се установи 
съответствието с мерките, приети от 
Комисията в съответствие с член 137 от 
настоящия регламент, член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 и част VI от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и заглавието на 
регламента относно здравеопазването на 
животните], освен ако в решението за 
въвеждането на мерките не е 
предвидено друго изискване.
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относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
материал] и част VI от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно здравеопазването на 
животните], освен ако в решението за 
въвеждането на мерките не е 
предвидено друго изискване.

Or. en

Изменение 742
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) официалният контрол, посочен в 
буква а) от същия параграф, не 
включва официалния контрол, 
извършван с цел да се установи 
спазването на временни ограничения, 
изисквания или други мерки за 
контрол на болестта, приети от 
компетентните органи в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
членове 56, 61, 62, 64, 65, 68, параграф 
1 и член 69, и правилата, приети в 
съответствие с член 55, параграф 2, 
членове 63, 67, 68, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и 
заглавието на регламента относно 
здравеопазването на животните] и 
член 16 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 

заличава се
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растенията];

Or. fr

Обосновка

Всички дейности, в това число „другите официални дейности“, които допринасят за 
спазването на законодателната уредба и опазването на здравето на животните и 
растенията, трябва да могат да бъдат финансирани въз основа на един и същи 
принцип. Във всички случаи става дума за дейности, които се провеждат от 
официалните служби за контрол, чиито дейности по официален контрол и други 
официални дейности не винаги могат да бъдат разграничавани.

Изменение 743
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) официалният контрол, посочен в 
буква а) от същия параграф, не 
включва официалния контрол, 
извършван с цел да се установи 
спазването на временни ограничения, 
изисквания или други мерки за 
контрол на болестта, приети от
компетентните органи в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
членове 56, 61, 62, 64, 65, 68, параграф 
1 и член 69, и правилата, приети в 
съответствие с член 55, параграф 2, 
членове 63, 67, 68, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и 
заглавието на регламента относно 
здравеопазването на животните] и 
член 16 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се
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Or. es

Обосновка

Това изключване означава, че останалите контролни дейности, свързани със 
здравеопазването на животните, ще подлежат на такса, т.е. програмите за 
мониторинг и ликвидиране се приравняват към официалния контрол.

Изменение 744
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) официалният контрол, посочен в 
буква а) от същия параграф, не 
включва официалния контрол, 
извършван с цел да се установи 
спазването на временни ограничения, 
изисквания или други мерки за 
контрол на болестта, приети от 
компетентните органи в 
съответствие с член 55, параграф 1, 
членове 56, 61, 62, 64, 65, 68, параграф 
1 и член 69, и правилата, приети в 
съответствие с член 55, параграф 2, 
членове 63, 67, 68, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера, датата и 
заглавието на регламента относно 
здравеопазването на животните] и 
член 16 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

заличава се

Or. de
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Изменение 745
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) официалният контрол, посочен в 
буква а) от същия параграф, не включва 
официалния контрол, извършван с цел 
да се установи спазването на временни 
ограничения, изисквания или други 
мерки за контрол на болестта, приети от 
компетентните органи в съответствие с 
член 55, параграф 1, членове 56, 61, 62, 
64, 65, 68, параграф 1 и член 69, и 
правилата, приети в съответствие с член 
55, параграф 2, членове 63, 67, 68, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно здравеопазването на 
животните] и член 16 от Регламент 
(ЕС) № XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

а) официалният контрол, посочен в 
буква а) от същия параграф, не включва 
официалния контрол, извършван с цел 
да се установи спазването на временни 
ограничения, изисквания или други 
мерки за контрол на болестта, приети от 
компетентните органи в съответствие с 
член 55, параграф 1, членове 56, 61, 62, 
64, 65, 68, параграф 1 и член 69, и 
правилата, приети в съответствие с член 
55, параграф 2, членове 63, 67, 68, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера, 
датата и заглавието на регламента 
относно здравеопазването на 
животните];

Or. en

Изменение 746
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) официалният контрол, посочен в 
букви а) и б) от същия параграф, не 
включва официалния контрол, 
извършван с цел да се установи 

б) официалният контрол, посочен в 
букви а) и б) от същия параграф, не 
включва официалния контрол, 
извършван с цел да се установи 
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съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, букви й) и к).

съответствието с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, букви й) и к);
разходите за проверката на 
изпълнението на спецификациите за 
ЗНП, ЗГУ и ХТСХ или на 
конкретните правила на 
биологичното земеделие могат да се 
поемат от операторите, които се 
подчиняват на тези режими.

Or. es

Обосновка

В биологичното земеделие и диференцираното качество не се прилагат установените 
задължителни такси. Когато се делегират определени задачи за официален контрол 
на частни сертифициращи органи, икономическите съображения на операторите не 
са съвместими с таксата.

Изменение 747
Елизабета Гардини, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Таксите, събирани във връзка със 
специфичните дейности, посочени в 
приложение (предстои да се определи 
допълнително), не са по-ниски от 
минималните ставки, установени в 
приложение (предстои да се определи 
допълнително).

Or. en

Изменение 748
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 78
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78 заличава се

Разходи

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

а) заплатите и разходите за социално 
осигуряване, пенсионно осигуряване и 
застраховки на служителите, които 
участват в извършването на 
официалния контрол, включително 
помощния персонал;

б) разходите за съоръжения и 
оборудване, включително разходите 
за поддръжка и застраховане;

в) разходите за консумативи, услуги и 
инструменти;

г) разходите за обучение на 
служителите, посочени в буква а), с 
изключение на обучението за 
придобиване на необходимата 
квалификация за наемането им от 
компетентните органи;

д) пътните разходи на служителите, 
посочени в буква а), и свързаните с 
тях дневни разходи;

е) разходите за вземане на проби и 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика.

2. Ако компетентните органи, които 
събират такси в съответствие с член 
77, извършват и други дейности, за 
изчисляването на таксите се взема 
предвид само частта от елементите 
на разходите, посочени в параграф 1 
от настоящия член, която е 
резултат от мероприятията по 
официален контрол, посочени в член 
77, параграф 1.

Or. it
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Изменение 749
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78 заличава се

Разходи

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

а) заплатите и разходите за социално 
осигуряване, пенсионно осигуряване и 
застраховки на служителите, които 
участват в извършването на 
официалния контрол, включително 
помощния персонал;

б) разходите за съоръжения и 
оборудване, включително разходите 
за поддръжка и застраховане;

в) разходите за консумативи, услуги и 
инструменти;

г) разходите за обучение на 
служителите, посочени в буква а), с 
изключение на обучението за 
придобиване на необходимата 
квалификация за наемането им от 
компетентните органи;

д) пътните разходи на служителите, 
посочени в буква а), и свързаните с 
тях дневни разходи;

е) разходите за вземане на проби и 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика.

2. Ако компетентните органи, които 
събират такси в съответствие с член 
77, извършват и други дейности, за 
изчисляването на таксите се взема 
предвид само частта от елементите 
на разходите, посочени в параграф 1 
от настоящия член, която е 
резултат от мероприятията по 
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официален контрол, посочени в член 
77, параграф 1.

Or. en

Изменение 750
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи имат право 
при изчисляването на таксите или 
налозите в съответствие с член 77 да 
вземат под внимание следните
критерии:

Or. de

Обосновка

Тъй като не се касае за задължителни такси, се определя какви разходи по принцип 
могат да се вземат под внимание при изчисляването.

Изменение 751
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи имат право 
при изчисляването на таксите или 
налозите в съответствие с член 77 да 
вземат под внимание следните
критерии:

Or. de
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Изменение 752
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 753
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 754
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи, които
събират такси в съответствие с член 77, 
имат за цел покриването на следните 
разходи:

Or. es
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Обосновка

С цел да се осигури последователност по отношение на доброволния принцип на 
таксите.

Изменение 755
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи събират такси 
в съответствие с член 77 за покриване 
на разходите, които са направени във 
връзка с официалния контрол, посочен 
в член 77, параграф 1.

Or. fr

Изменение 756
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заплатите и разходите за социално 
осигуряване, пенсионно осигуряване и 
застраховки на служителите, които 
участват в извършването на 
официалния контрол, включително 
помощния персонал;

заличава се

Or. fr

Изменение 757
Естер де Ланге
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Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заплатите и разходите за социално 
осигуряване, пенсионно осигуряване и 
застраховки на служителите, които 
участват в извършването на 
официалния контрол, включително 
помощния персонал;

заличава се

Or. en

Изменение 758
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заплатите и разходите за социално 
осигуряване, пенсионно осигуряване и 
застраховки на служителите, които 
участват в извършването на официалния 
контрол, включително помощния 
персонал;

а) заплатите на служителите, които 
участват в извършването на официалния 
контрол, включително помощния 
персонал; тези разходи не включват 
разходите за социално осигуряване, 
пенсионно осигуряване и застраховки 
на служителите;

Or. de

Обосновка

Разходите за социално осигуряване, пенсионно осигуряване и застраховки на 
служителите не би трябвало да се финансират от такси или налози, начислявани на 
операторите на предприятия за храни, а да се покриват със средства от общия 
бюджет.

Изменение 759
Хорст Шнелхард
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Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходите за съоръжения и 
оборудване, включително разходите 
за поддръжка и застраховане;

заличава се

Or. de

Обосновка

Тези разходи не би следвало да се финансират от такси или налози, начислявани на 
операторите на предприятия за храни, а да се покриват със средства от общия 
бюджет.

Изменение 760
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходите за съоръжения и 
оборудване, включително разходите 
за поддръжка и застраховане;

заличава се

Or. fr

Изменение 761
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходите за съоръжения и 
оборудване, включително разходите 
за поддръжка и застраховане;

заличава се
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Or. en

Изменение 762
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходите за консумативи, услуги и 
инструменти;

заличава се

Or. fr

Изменение 763
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходите за обучение на 
служителите, посочени в буква а), с 
изключение на обучението за 
придобиване на необходимата 
квалификация за наемането им от 
компетентните органи;

заличава се

Or. de

Обосновка

Тези разходи не би следвало да се финансират от такси или налози, начислявани на 
операторите на предприятия за храни, а да се покриват със средства от общия 
бюджет.

Изменение 764
Астрид Люлинг, Жорж Бах
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Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходите за обучение на 
служителите, посочени в буква а), с 
изключение на обучението за 
придобиване на необходимата 
квалификация за наемането им от 
компетентните органи;

заличава се

Or. fr

Изменение 765
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) пътните разходи на служителите, 
посочени в буква а), и свързаните с 
тях дневни разходи;

заличава се

Or. fr

Изменение 766
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) пътните разходи на служителите, 
посочени в буква а), и свързаните с тях 
дневни разходи;

д) пътните разходи на служителите за 
извършването на дейностите по 
официален контрол и свързаните с тях 
дневни разходи;

Or. en
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Изменение 767
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разходите за вземане на проби и 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика.

заличава се

Or. fr

Изменение 768
Елизабета Гардини, Оресте Роси, Серджо Берлато

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи оповестяват 
подробностите във връзка с 
изчисляването на таксите.

Or. en

Изменение 769
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако компетентните органи, които 
събират такси в съответствие с член 
77, извършват и други дейности, за 
изчисляването на таксите се взема 
предвид само частта от елементите 
на разходите, посочени в параграф 1 
от настоящия член, която е 
резултат от мероприятията по 

заличава се
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официален контрол, посочени в член 
77, параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Всички дейности, в това число „другите официални дейности“, които допринасят за 
спазването на законодателната уредба и опазването на здравето на животните и 
растенията, трябва да могат да бъдат финансирани въз основа на един и същи 
принцип. Така ще се даде възможност за разпределяне въз основа на единна ставка на 
разходите, свързани с борбата срещу дадена болест, за да не се понесат тези разходи 
само от засегнатия оператор.

Изменение 770
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако компетентните органи, които
събират такси в съответствие с член 
77, извършват и други дейности, за 
изчисляването на таксите се взема 
предвид само частта от елементите 
на разходите, посочени в параграф 1 
от настоящия член, която е 
резултат от мероприятията по 
официален контрол, посочени в член 
77, параграф 1.

2. Компетентните органи определят 
прозрачен метод за изчисляване на 
таксите въз основа на признат метод 
за определяне на административните 
разходи, както и метод за 
изчисляване на разходите според 
особеностите на секторите и 
предприятията, включително 
възможността да се събират единни
такси.

Or. fr

Изменение 771
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако компетентните органи, които 
събират такси в съответствие с член 77, 
извършват и други дейности, за 
изчисляването на таксите се взема 
предвид само частта от елементите на 
разходите, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, която е резултат от 
мероприятията по официален контрол, 
посочени в член 77, параграф 1.

2. Ако компетентните органи, които 
събират такси или налози в 
съответствие с член 77, извършват и 
други дейности, за изчисляването на 
таксите или налозите се взема предвид 
само частта от елементите на разходите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, която е резултат от мероприятията 
по официален контрол, посочени в член 
77, параграф 1.

Or. de

Обосновка

Допълнението е необходимо, тъй като могат освен такси могат да се събират и 
налози.

Изменение 772
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако компетентните органи, които 
събират такси в съответствие с член 77, 
извършват и други дейности, за 
изчисляването на таксите се взема 
предвид само частта от елементите на 
разходите, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, която е резултат от 
мероприятията по официален контрол, 
посочени в член 77, параграф 1.

2. Ако компетентните органи, които 
събират такси или налози в 
съответствие с член 77, извършват и
други дейности, за изчисляването на 
таксите или налозите се взема предвид 
само частта от елементите на разходите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, която е резултат от мероприятията 
по официален контрол, посочени в член 
77, параграф 1.

Or. de
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Изменение 773
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79 заличава се

Изчисляване на таксите

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

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

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

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

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

Or. fr

Обосновка

Съгласно принципа на субсидиарност методът за изчисляване на разходите за 
контрол трябва да бъде определян на равнище на държавите членки, което е 
подходящо ниво за отчитане на секторните, регионалните и националните 
особености. Вследствие на това държавите членки следва да разполагат с 
необходимата гъвкавост, за да установят ефикасна, справедлива и съответстваща 
на ситуацията им система за изчисляване на разходите за контрол.

Изменение 774
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79 заличава се

Изчисляване на таксите

1. Таксите, които се събират в 
съответствие с член 77:
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а) се определят с единна ставка въз 
основа на общите разходи по 
официалния контрол, направени от 
компетентните органи за определен 
период от време, и се прилагат по 
отношение на всички оператори 
независимо от това дали през 
референтния период е извършен 
официален контрол на всеки 
оператор, на когото се начислява 
такса; при определянето на 
равнището на таксите, които се 
изчисляват за всеки сектор, дейност 
и категория оператори 
компетентните органи вземат 
предвид отражението, което видът и 
мащабът на съответната дейност и 
съответните рискови фактори 
оказват върху разпределението на 
общите разходи по съответния 
официален контрол; или

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

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

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията надхвърля сферата на нейната компетенция. Как 
компетентните органи финансират официалния си контрол е въпрос, който се 
решава изключително от държавите членки.

Изменение 775
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79 заличава се

Изчисляване на таксите

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

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

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

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

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

Or. de

Изменение 776
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 79 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на таксите Изчисляване на таксите или налозите

Or. de

Изменение 777
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 79 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на таксите Изчисляване на таксите или налозите

Or. de

Обосновка

Ако се събират такси или налози, на органите се предоставят две възможности:
събиране под формата на единна такса, респ. единна ставка, или пряко свързано с 
контрола. При изчисляването на равнището трябва да се вземат под внимание 
определени обстоятелства, за да може да бъде съгласувано с потребностите на 
операторите.

Изменение 778
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 79 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на таксите Изчисляване на таксите или налозите

Or. de

Изменение 779
Хорст Шнелхард
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Таксите или налозите, събирани в 
съответствие с член 77, се начисляват,
като се вземат под внимание:

— типът на съответното 
предприятие и съответните рискови 
фактори;

— интересите на операторите на 
предприятия с ниска 
производителност;

— традиционните методи на 
производство, преработка и 
дистрибуция;

— потребностите на предприятията 
в региони със специални географски 
ограничения.

Or. de

Обосновка

Вече съществуващите възможности при изчисляването на таксите или налозите да 
се взема под внимание специфичната ситуация при определени предприятия следва да 
се запазят и в бъдеще.

Изменение 780
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При изчисляването на такси или 
налози, събирани в съответствие с член 
77, които се начисляват на 
операторите, държавите членки 
могат да:
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Or. de

Обосновка

Ако се събират такси или налози, на органите се предоставят две възможности:
събиране под формата на единна такса, респ. единна ставка, или пряко свързано с 
контрола. При изчисляването на равнището трябва да се вземат под внимание 
определени обстоятелства, за да може да бъде съгласувано с потребностите на 
операторите.

Изменение 781
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При изчисляването на такси или 
налози, събирани в съответствие с член 
77, които се начисляват на 
операторите, държавите членки 
могат:

Or. de

Изменение 782
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква -аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) таксите или налозите, които се 
събират, се изчисляват въз основа на 
разходите в съответствие с член 78, 
направени от компетентните органи 
за определен период от време; по 
преценка на компетентния орган и 
след информиране на 
обществеността определени 
елементи на разходите могат да 
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бъдат определяни с единна ставка.

Or. de

Обосновка

С цел облекчаване на административната тежест може да бъде целесъобразно 
определени елементи да бъдат отчитани чрез единна ставка вместо чрез разходите, 
направени действително в рамките на отделна дейност по контрола. Тази 
възможност следва да бъде предоставена на компетентните органи. Стойностите 
на тези единни ставки трябва да бъдат обществено достояние.

Изменение 783
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de
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Изменение 784
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Предприятията следва да участват в поемането само на тези разходи, които са 
действително направени при извършването на официален контрол в тях. Този начин 
на действие повишава прозрачността и доверието в официалния контрол и стимулира 
компетентните органи действително да извършват контрол.

Изменение 785
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква а



AM\1013306BG.doc 81/120 PE526.078v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 786
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се определят с единна ставка въз 
основа на общите разходи по 
официалния контрол, направени от 
компетентните органи за определен 
период от време, и се прилагат по 
отношение на всички оператори 
независимо от това дали през 
референтния период е извършен 
официален контрол на всеки оператор, 
на когото се начислява такса; при 
определянето на равнището на 

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

Or. de

Изменение 787
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 788
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – буква б – точка 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Във връзка с равнището на 
таксите или налозите, начислявани 
на операторите на предприятия в 
съответствие с параграф 1, 
държавите членки вземат под 
внимание следните фактори:

а) типът на съответното 
предприятие и съответните рискови 
фактори

б) интересите на операторите на 
предприятия с ниска 
производителност

в) традиционните методи на 
производство, преработка и 
дистрибуция

г) потребностите на предприятията 
в региони със специални географски 
ограничения

Or. de

Изменение 789
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Във връзка с равнището на 
таксите или налозите, начислявани 
на операторите на предприятия в 
съответствие с параграф 1, 
държавите членки вземат под 
внимание следните фактори:

а) типът на съответното 
предприятие и съответните рискови 
фактори

б) интересите на операторите на 
предприятия с ниска 
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производителност

в) традиционните методи на 
производство, преработка и 
дистрибуция

г) потребностите на предприятията 
в региони със специални географски 
ограничения

Or. de

Обосновка

Ако се събират такси или налози, на органите се предоставят две възможности:
събиране под формата на единна такса, респ. единна ставка, или пряко свързано с 
контрола. При изчисляването на равнището трябва да се вземат под внимание 
определени обстоятелства, за да може да бъде съгласувано с потребностите на 
операторите.

Изменение 790
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Прдложение за регламент
Член 79а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79а

Минимални такси, респ. налози

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 77, Комисията определя 
посредством акт за изпълнение 
минимални такси, респ. минимални 
налози по отношение на 
производствени единици за 
извършване на контрол във връзка със 
следните дейности:

а) предкланичен и следкланичен 
преглед;

б) контрол върху и тенденции при 
разпространението на причинители 
на зоонози, както и други мерки за 
контрол с цел опазване на човешкото 
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здраве;

в) контрол върху разфасовъчни 
инсталации;

г) контрол върху обекти за обработка 
на дивеч;

д) контрол върху производството и 
преработката на мляко;

е) контрол върху производството и 
предлагането на пазара на рибни 
продукти;

ж) внос и транзит на продукти и 
живи животни;

з) износ на продукти и живи 
животни.

2. Посредством акт за изпълнение 
Комисията определя минимална сума 
за покриване на разходите в 
съответствие с член 78, параграф 1, 
буква а), необходими за извършването 
на проверки в регистрирани 
предприятия по смисъла на член 6 от 
Регламент (ЕО) № 852/2004. Като 
взема под внимание разликите в 
равнищата на заплащане в 
държавите членки, Комисията 
определя четири диапазона в 
равнището на минималната сума.

3. Таксите или налозите, събирани от 
държавите членки в съответствие с 
параграф 1, не може да бъдат по-
малки от равнищата, определени в 
актовете за изпълнение по смисъла на 
параграфи 1 и 2.

4. Ако хармонизираният индекс на 
потребителските цени (ХИПЦ) 
съгласно ЕС-Регламент (ЕО) № 
2494/95 бъде превишен с най-малко 
5 %, считано от момента на 
последното изчисляване, Комисията 
трябва да публикува съответно 
адаптираните стойности на 
изчислените в съответствие с 
параграфи 1 и 2 минимални такси или 
налози най-късно до 1 януари на 



PE526.078v01-00 86/120 AM\1013306BG.doc

BG

следващата година. При това суми 
над 0,5 цента включително следва да 
се закръгляват нагоре до следващо 
цяло число. Следва да се закръгляват и 
суми, по-малки от 0,5 цента.
Изходната стойност за 
адаптирането на ХИПЦ 
съответства на ХИПЦ, какъвто е 
към датата на публикуване на 
посочените в параграфи 1 и 2 актове в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

5. Посочените в параграфи 1 и 2 
актове за изпълнение се издават след 
преминаване на процедурата по 
разглеждане в съответствие с член 
141, параграф 2 от настоящия 
регламент.

6. С цел да се вземат под внимание 
прилаганите от операторите 
системи за вътрешен контрол и 
проследяване, както и установеното в 
рамките на официалния контрол ниво 
на спазване на правилата, държавите 
членки могат, когато официалният 
контрол обхваща определен тип 
предприятия или рядко извършвани 
дейности, или когато желаят да 
вземат под внимание критериите в 
съответствие с член 79, да определят 
като такса за официалния контрол 
сума, която е по-малка от 
определените в актовете за 
изпълнение минимални суми в 
съответствие с член 79а, като 
условие за това е съответната 
държава членка да представя на 
Комисията доклад, който съдържа 
следната информация:

а) типът на съответните продукти 
или на съответната дейност;

б) провежданият в съответните 
предприятия контрол, и

в) методът за изчисляване на 
намалението на таксата или налога.
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Or. de

Обосновка

За да се предотвратят изкривявания на конкуренцията между икономическите 
субекти поради таксите, респ. налозите, трябва да се осигури спазване на долни 
граници, както е в системата, действаща до момента. С цел единно спазване на това 
правило ЕК определя посредством акт за изпълнение минимални такси или налози за 
определени дейности от официалния контрол. Следва да се вземе под внимание 
инфлацията, както е и в актуалния в момента Регламент (ЕО) № 882/2004.
Автоматично актуализиране на минималните такси е гарантирано посредством 
постоянна референтна стойност и на базата на хармонизирания ИПЦ. Този елемент 
значително допринася за устойчивото финансиране на системите за контрол. Чрез 
определянето на минимални такси за извършване на проверки се гарантира също и че 
редовно се проверяват регистрирани предприятия, които не са обхванати от 
разрешителен режим, и че компетентните органи разполагат с подходящи средства 
за целта.

Изменение 791
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 792
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 793
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 794
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

компетентните органи събират в 
съответствие с член 77, не надвишават 
размера на общите разходи по 
извършения официален контрол през 
периода, посочен в параграф 1, алинея 
аа (нова).

Or. de

Изменение 795
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 79а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79а

Минимални такси, респ. налози

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 77, Комисията определя 
посредством акт за изпълнение 
минимални такси, респ. минимални 
налози по отношение на 
производствени единици за 
извършване на контрол във връзка със 
следните дейности:

а) предкланичен и следкланичен 
преглед;

б) контрол върху и тенденции при 
разпространението на причинители 
на зоонози, както и други мерки за 
контрол с цел опазване на човешкото 
здраве;

в) контрол върху разфасовъчни 
инсталации;

г) контрол върху обекти за обработка 
на дивеч;

д) контрол върху производството и 
преработката на мляко;

е) контрол върху производството и 
предлагането на пазара на рибни 
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продукти;

ж) внос и транзит на продукти и 
живи животни;

з) износ на продукти и живи 
животни;

2. Посредством акт за изпълнение 
Комисията определя минимална сума 
за покриване на разходите в 
съответствие с член 78, параграф 1, 
буква а), необходими за извършването 
на проверки в регистрирани 
предприятия по смисъла на член 6 от 
Регламент (ЕО) № 852/2004. Като 
взема под внимание разликите в 
равнищата на заплащане в 
държавите членки, Комисията 
определя четири диапазона в 
равнището на минималната сума.

3. Таксите или налозите, събирани от 
държавите членки в съответствие с 
параграф 1, не може да бъдат по-
малки от равнищата, определени в 
актовете за изпълнение по смисъла на 
параграфи 1 и 2.

4. Ако хармонизираният индекс на 
потребителските цени (ХИПЦ) 
съгласно ЕС-Регламент (ЕО) № 
2494/95 бъде превишен с най-малко 
5 %, считано от момента на 
последното изчисляване, Комисията 
трябва да публикува съответно 
адаптираните стойности на 
изчислените в съответствие с 
параграфи 1 и 2 минимални такси или 
налози най-късно до 1 януари на 
следващата година. При това суми 
над 0,5 цента включително следва да 
се закръгляват нагоре до следващо 
цяло число. Следва да се закръгляват и 
суми, по-малки от 0,5 цента.
Изходната стойност за 
адаптирането на ХИПЦ 
съответства на ХИПЦ, какъвто е 
към датата на публикуване на 
посочените в параграфи 1 и 2 актове в 
Официален вестник на Европейския 
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съюз.

5. Посочените в параграфи 1 и 2 
актове за изпълнение се издават след 
преминаване на процедурата по 
разглеждане в съответствие с член 
141, параграф 2 от настоящия 
регламент.

6. С цел да се вземат под внимание 
прилаганите от операторите 
системи за вътрешен контрол и 
проследяване, както и установеното в 
рамките на официалния контрол ниво 
на спазване на правилата, държавите 
членки могат, когато официалният 
контрол обхваща определен тип 
предприятия или рядко извършвани 
дейности, или когато желаят да 
вземат под внимание критериите в 
съответствие с член 79, да определят 
като такса за официалния контрол 
сума, която е по-малка от 
определените в актовете за 
изпълнение минимални суми в 
съответствие с член 79а, като 
условие за това е съответната 
държава членка да представя на 
Комисията доклад, който съдържа 
следната информация:

а) типът на съответните продукти 
или на съответната дейност;

б) провежданият в съответните 
предприятия контрол, и

в) методът за изчисляване на 
намалението на таксата или налога.

Or. de

Изменение 796
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 80
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 заличава се

Намаляване на таксите за оператори, 
систематично осигуряващи 
съответствие с изискванията

Ако таксите се определят в 
съответствие с член 79, параграф 1, 
буква а), при определянето на 
ставката, която се прилага за всеки 
оператор, се вземат предвид данните 
относно операторите във връзка с 
осигуряването на съответствие с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, въз основа на 
констатациите от официалния 
контрол, така че начисляваните 
такси на оператори, които 
систематично осигуряват 
съответствие с изискванията, да 
бъдат по-ниски от прилаганите за 
другите оператори.

Or. de

Обосновка

Намаляването на съответното равнище на таксите или налозите на основание 
систематично осигуряване на съответствие с изискванията е обективно 
необосновано. Компетентните органи трябва да вземат под внимание по-скоро 
поведението на операторите във връзка с честотата на контролните посещения.
Това от своя страна води до облекчаване на оператори, които осигуряват 
систематично съответствие с правилата.

Изменение 797
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 заличава се
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Намаляване на таксите за оператори, 
систематично осигуряващи 
съответствие с изискванията

Ако таксите се определят в 
съответствие с член 79, параграф 1, 
буква а), при определянето на 
ставката, която се прилага за всеки 
оператор, се вземат предвид данните 
относно операторите във връзка с 
осигуряването на съответствие с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, въз основа на 
констатациите от официалния 
контрол, така че начисляваните 
такси на оператори, които 
систематично осигуряват 
съответствие с изискванията, да 
бъдат по-ниски от прилаганите за 
другите оператори.

Or. de

Изменение 798
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 80 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаляване на таксите за оператори, 
систематично осигуряващи 
съответствие с изискванията

Възможност за намаляване на таксите 
за оператори, систематично 
осигуряващи съответствие с 
изискванията

Or. de

Изменение 799
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако таксите се определят в 
съответствие с член 79, параграф 1, 
буква а), при определянето на ставката, 
която се прилага за всеки оператор, се
вземат предвид данните относно 
операторите във връзка с осигуряването 
на съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, въз основа на 
констатациите от официалния контрол, 
така че начисляваните такси на 
оператори, които систематично 
осигуряват съответствие с изискванията, 
да бъдат по-ниски от прилаганите за 
другите оператори

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

Or. de

Изменение 800
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако таксите се определят в 
съответствие с член 79, параграф 1, 
буква а), при определянето на ставката, 
която се прилага за всеки оператор, се 
вземат предвид данните относно 
операторите във връзка с осигуряването 
на съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, въз основа на 
констатациите от официалния контрол, 
така че начисляваните такси на 
оператори, които систематично 
осигуряват съответствие с изискванията, 
да бъдат по-ниски от прилаганите за 
другите оператори.

Ако таксите се определят в съответствие 
с член 77 и при условие че се разполага 
с необходимите финансови ресурси, и 
доколкото е спазен член 78 при 
използване на формулата, съдържаща 
се в член 79, параграф 1, буква а), при 
евентуалното определяне на ставката, 
която може да се прилага за всеки 
оператор, се вземат предвид данните 
относно операторите във връзка с 
осигуряването на съответствие с 
правилата, посочени в член 1, параграф 
2, въз основа на констатациите от 
официалния контрол, така че 
начисляваните такси на оператори, 
които систематично осигуряват 
съответствие с изискванията, да бъдат 
по-ниски от прилаганите за другите 
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оператори.

Or. es

Обосновка

В съответствие с член 77, който предлага доброволен принцип за таксите от страна 
на държавите членки, и член 78, който установява задължението за покриване на 
разходите на официалния контрол. Евентуалната нова формулировка трябва да е 
жизнеспособна, без да пренебрегва това последно задължение.

Изменение 801
Елизабета Гардини, Оресте Роси

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако таксите се определят в съответствие 
с член 79, параграф 1, буква а), при 
определянето на ставката, която се 
прилага за всеки оператор, се вземат 
предвид данните относно операторите 
във връзка с осигуряването на 
съответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, въз основа на 
констатациите от официалния контрол, 
така че начисляваните такси на 
оператори, които систематично 
осигуряват съответствие с изискванията, 
да бъдат по-ниски от прилаганите за 
другите оператори.

Ако таксите се определят в съответствие 
с член 79, параграф 1, при определянето 
на ставката, която се прилага за всеки 
оператор, се вземат предвид данните 
относно операторите във връзка с 
осигуряването на съответствие с 
правилата, посочени в член 1, параграф 
2, въз основа на констатациите от 
официалния контрол, така че 
начисляваните такси на оператори, 
които систематично осигуряват 
съответствие с изискванията, да бъдат 
по-ниски от прилаганите за другите 
оператори.

Чрез акт за изпълнение Комисията 
определя подробно значението на 
„оператори, които систематично 
осигуряват съответствие с 
изискванията“ и „по-ниски“.

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

Or. en
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Изменение 802
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите получават 
доказателство за плащането на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1.

заличава се

Or. es

Изменение 803
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 804
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

пратката оператор или негов 
представител в момента на 
пристигането ѝ.

Or. es

Обосновка

По този начин се определя по-ясно операторът/представителят, като това е 
отговорното лице в момента на пристигане на пратката.

Изменение 805
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се

Възстановяване на събрани такси и 
освобождаване на 
микропредприятията

1. Таксите, предвидени в член 77, не се 
възстановяват пряко или косвено, 
освен когато са недължимо събрани.

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

3. Разходите, посочени в членове 77, 78 
и 79, не включват разходите за 
извършения официален контрол на 
предприятията, посочени в параграф 
2.

Or. de

Обосновка

Предложението за изменение на член 79, параграф 1 взема под внимание интересите 
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на предприятия с ниска производителност или с традиционни методи на 
производство, преработка и дистрибуция.

Изменение 806
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се

Възстановяване на събрани такси и 
освобождаване на 
микропредприятията

1. Таксите, предвидени в член 77, не се 
възстановяват пряко или косвено, 
освен когато са недължимо събрани.

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

3. Разходите, посочени в членове 77, 78 
и 79, не включват разходите за 
извършения официален контрол на 
предприятията, посочени в параграф 
2.

Or. en

Обосновка

Освобождаването, което Комисията предвижда за микропредприятия, е прекалено 
широкообхватно и би изключило значителен дял оператори.

Изменение 807
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 82
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се

Възстановяване на събрани такси и 
освобождаване на 
микропредприятията

1. Таксите, предвидени в член 77, не се 
възстановяват пряко или косвено, 
освен когато са недължимо събрани.

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

3. Разходите, посочени в членове 77, 78 
и 79, не включват разходите за 
извършения официален контрол на 
предприятията, посочени в параграф 
2.

Or. de

Обосновка

Разпоредбата за освобождаване може да отпадне, тъй като при изчисляването на 
таксите и налозите държавите членки трябва да вземат под внимание и типа и 
обхвата на дейността на предприятието в съответствие с новия параграф 2 на член 
79. Степента, в която тези фактори ще бъдат отчитани, се определя от отделните 
държави членки.

Изменение 808
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се

Възстановяване на събрани такси и 
освобождаване на 
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микропредприятията

1. Таксите, предвидени в член 77, не се 
възстановяват пряко или косвено, 
освен когато са недължимо събрани.

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

3. Разходите, посочени в членове 77, 78 
и 79, не включват разходите за 
извършения официален контрол на 
предприятията, посочени в параграф 
2.

Or. de

Изменение 809
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 82 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възстановяване на събрани такси и 
освобождаване на 
микропредприятията

Възстановяване на събрани такси и 
освобождаване

Or. en

Изменение 810
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 82 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възстановяване на събрани такси и 
освобождаване на 

Възстановяване на събрани такси
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микропредприятията

Or. en

Изменение 811
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Таксите, предвидени в член 77, не се 
възстановяват пряко или косвено, освен 
когато са недължимо събрани.

1. Таксите, предвидени в член 77, не се 
възстановяват пряко или косвено, освен 
когато са недължимо събрани.
Държавите членки обаче, в 
съответствие със 
законодателството на Съюза, 
приложимо за държавната помощ, 
могат да освободят изцяло или 
частично предприятия, които 
търгуват с продуктите си на 
ограничен пазар, стига това 
освобождаване да няма 
неблагоприятно въздействие върху 
конкуренцията в Съюза.

Or. en

Изменение 812
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

заличава се
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Or. en

Изменение 813
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

заличава се

Or. en

Изменение 814
Оса Вестлунд, Йенс Нилсон, Йоран Ферм

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

заличава се

Or. en

Обосновка

В повечето държави членки голяма част от операторите в съответните сектори са 
микропредприятия. За държавите членки ще бъде трудно да гарантират, че са 
налични подходящи финансови средства за официалния контрол, ако болшинството 
оператори бъдат освободени от контрола. Следователно този параграф трябва да се 
заличи. Средствата за осигуряване на финансирането на официалния контрол, 
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включително чрез общо облагане или чрез такси или налози, остават въпрос от 
национална компетенция.

Изменение 815
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

2. Предприятия с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 3
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

Or. de

Изменение 816
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

2. Държавите членки могат да 
освободят някои предприятия или 
сектори от плащането на таксите, 
предвидени в член 77, въз основа на 
обективни и недискриминиращи 
критерии, за да се вземат по-
специално предвид техните 
характерни особености и рисковете, 
свързани с дейността или размера им.

Or. fr

Обосновка

Всяка държава членка трябва да може да освободи някои отделни сектори или 
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дейности, по-конкретно секторите, които поради критичния си размер се нуждаят 
от такова освобождаване (например секторът на горския репродуктивен материал) 
или които оказват незначително влияние и за които разходите за установяване и 
събиране биха били прекомерни.

Изменение 817
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала 
под 10 души и с годишен оборот или 
общо балансово число не повече от 2 
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

2. Микропредприятията съгласно 
определението на всяка държава 
членка се освобождават от плащането 
на таксите, предвидени в член 77.

Or. en

Обосновка

Определението за микропредприятия въз основа на годишния им доход в евро би 
довело до много повече случаи на освобождавания в някои държави членки и може да 
наложи допълнителна финансова тежест на националните органи в най-бедните 
държави членки. Следователно всяка държава членка следва да определи критериите 
за освобождаване на микропредприятията на нейна територия.

Изменение 818
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала под 
10 души и с годишен оборот или общо 
балансово число не повече от 2 милиона 
евро се освобождават от плащането 
на таксите, предвидени в член 77.

2. Държавите членки, които 
прилагат такси в съответствие с 
член 77, могат да направят 
изключение за предприятия с брой на 
персонала под 10 души и с годишен 
оборот или общо балансово число не 
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повече от 2 милиона евро, доколкото е 
изпълнено установеното в член 78.

Or. es

Обосновка

Член 78 установява задължението за покриване на разходите за официален контрол.
Евентуалната нова формулировка трябва да е жизнеспособна, без да пренебрегва 
това задължение.

Изменение 819
Мартин Кастлер

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала под 
10 души и с годишен оборот или общо 
балансово число не повече от 2 милиона 
евро се освобождават от плащането на 
таксите, предвидени в член 77.

2. Предприятия с брой на персонала до 
500 души и с годишен оборот не повече 
от 40 милиона евро или общо 
балансово число не повече от 20
милиона евро се освобождават от 
плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

Or. de

Изменение 820
Астрид Люлинг, Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятия с брой на персонала под 
10 души и с годишен оборот или общо 
балансово число не повече от 2 милиона 
евро се освобождават от плащането на 
таксите, предвидени в член 77.

2. Държавите членки могат да 
решат, че предприятия с брой на 
персонала под 10 души и с годишен 
оборот или общо балансово число не 
повече от 2 милиона евро се 
освобождават частично или изцяло от 
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плащането на таксите, предвидени в 
член 77.

Or. fr

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Изменение 821
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разходите, посочени в членове 77, 78 
и 79, не включват разходите за 
извършения официален контрол на 
предприятията, посочени в параграф 
2.

заличава се

Or. en

Изменение 822
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разходите, посочени в членове 77, 78 
и 79, не включват разходите за 
извършения официален контрол на 
предприятията, посочени в параграф 
2.

заличава се

Or. en
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Изменение 823
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) метода и данните, използвани за 
определянето на таксите, предвидени в 
член 77, параграф 1;

а) метода и данните, използвани за 
определянето на таксите или налозите, 
предвидени в член 77, параграф 1;

Or. de

Изменение 824
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използването на събраните от таксите 
средства;

б) използването на събраните от таксите 
средства, в това число броя на 
направените проверки и евентуални 
несъответствия в областта на 
правомощия на органа. При това 
трябва да се правят прегледи на 
регионално ниво.

Or. de

Обосновка

С цел повишаване на прозрачността при използването на събраните средства е 
необходимо да се знае колко проверки са проведени в държавите членки и колко 
несъответствия са установени при тях. Регионална разбивка на данните за 
държавата членка спомага за преценката относно това, дали провеждането на 
контрол е целесъобразно разпределено географски и дали съществува регионално 
натрупване на несъответствия.
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Изменение 825
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въведената организация с цел да се 
гарантира ефективното и 
икономично използване на събраните 
от таксите средства.

заличава се

Or. de

Изменение 826
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки компетентен орган прави 
обществено достояние следната 
информация за всеки референтен 
период:

заличава се

а) разходите на компетентния орган, 
за които се дължи такса в 
съответствие с член 77, параграф 1, с 
разбивка на разходите по дейностите, 
посочени в член 77, параграф 1, и за 
всеки елемент на разходите, посочен в 
член 78, параграф 1;

б) прилагания размер на таксите, 
предвидени в член 77, параграф 1, за 
всяка категория оператори и за всяка 
категория официален контрол;

в) използвания метод за определяне на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1, включително данните и 
оценките, използвани за определянето 
на единната ставка, посочена в член 
79, параграф 1, буква a);
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г) когато се прилага член 79, параграф 
1, буква а) — използвания метод за 
коригиране на равнището на таксите 
в съответствие с член 80;

д) общата сума, на която се равняват 
таксите на освободените от плащане 
предприятия, посочени в член 82, 
параграф 2.

Or. es

Обосновка

Счита се, че данните, за които се иска да станат публични, са от вътрешен характер 
и не е необходимо да се предоставят на обществеността.

Изменение 827
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки компетентен орган прави 
обществено достояние следната 
информация за всеки референтен 
период:

2. Всеки компетентен орган
периодично, но при всички случаи - на 
датата на публикуването в 
съответствие с член 79а, параграф 4,
прави обществено достояние следната 
информация:

Or. de

Обосновка

Прозрачността е важен инструмент за приемането на таксите и налозите в 
задължените предприятия. Връзките между разходите и ползите следва да бъдат 
балансирани въпреки всичко и публикуваната информация трябва да бъде съобразена с 
тази цел.

Изменение 828
Карин Каденбах
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки компетентен орган прави 
обществено достояние следната 
информация за всеки референтен 
период:

2. Всеки компетентен орган
периодично, но при всички случаи - на 
датата на публикуването в 
съответствие с член 79а, параграф 4,
прави обществено достояние следната 
информация:

Or. de

Изменение 829
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разходите на компетентния орган, 
за които се дължи такса в 
съответствие с член 77, параграф 1, с 
разбивка на разходите по дейностите, 
посочени в член 77, параграф 1, и за 
всеки елемент на разходите, посочен в 
член 78, параграф 1;

заличава се

Or. de

Обосновка

Прозрачността е важен инструмент за приемането на таксите и налозите в 
задължените предприятия. Връзките между разходите и ползите следва да бъдат 
балансирани въпреки всичко и публикуваната информация трябва да бъде съобразена с 
тази цел.

Изменение 830
Карин Каденбах
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разходите на компетентния орган, 
за които се дължи такса в 
съответствие с член 77, параграф 1, с 
разбивка на разходите по дейностите, 
посочени в член 77, параграф 1, и за 
всеки елемент на разходите, посочен в 
член 78, параграф 1;

заличава се

Or. de

Изменение 831
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходите на компетентния орган, за 
които се дължи такса в съответствие с 
член 77, параграф 1, с разбивка на 
разходите по дейностите, посочени в 
член 77, параграф 1, и за всеки елемент 
на разходите, посочен в член 78, 
параграф 1;

а) разходите на компетентния орган, за 
които се дължи такса или налог в 
съответствие с член 77, параграф 1, с 
разбивка на разходите по дейностите, 
посочени в член 77, параграф 1, и за 
всеки елемент на разходите, посочен в 
член 78, параграф 1;

Or. de

Изменение 832
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагания размер на таксите, 
предвидени в член 77, параграф 1, за 
всяка категория оператори и за всяка 

б) прилагания размер на таксите, 
предвидени в член 77, параграф 1, за 
всяка категория оператори и за 
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категория официален контрол; официален контрол;

Or. de

Изменение 833
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагания размер на таксите, 
предвидени в член 77, параграф 1, за 
всяка категория оператори и за всяка 
категория официален контрол;

б) прилагания размер на таксите, 
предвидени в член 77, параграф 1, за 
всяка категория оператори и за 
официален контрол;

Or. de

Изменение 834
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагания размер на таксите, 
предвидени в член 77, параграф 1, за 
всяка категория оператори и за всяка 
категория официален контрол;

б) прилагания размер на таксите или 
налозите, предвидени в член 77, 
параграф 1, за всяка категория 
оператори и за всяка категория 
официален контрол;

Or. de

Изменение 835
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прилагания размер на таксите, 
предвидени в член 77, параграф 1, за 
всяка категория оператори и за всяка 
категория официален контрол;

б) прилагания размер на таксите или 
налозите, предвидени в член 77, 
параграф 1, за всяка категория 
оператори и за всяка категория 
официален контрол;

Or. de

Изменение 836
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използвания метод за определяне на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1, включително данните и 
оценките, използвани за определянето 
на единната ставка, посочена в член 
79, параграф 1, буква a);

в) използвания метод за определяне на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1;

Or. de

Изменение 837
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използвания метод за определяне на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1, включително данните и 
оценките, използвани за определянето 
на единната ставка, посочена в член 
79, параграф 1, буква a);

в) използвания метод за определяне на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1,

Or. de
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Изменение 838
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използвания метод за определяне на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1, включително данните и 
оценките, използвани за определянето 
на единната ставка, посочена в член 79, 
параграф 1, буква a);

в) използвания метод за определяне на 
таксите, предвидени в член 77, 
параграф 1, включително данните и 
оценките, използвани за определянето 
на единната ставка, посочена в член 79, 
параграф 1, буква аа) (нова);

Or. de

Изменение 839
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато се прилага член 79, параграф 
1, буква а) — използвания метод за 
коригиране на равнището на таксите 
в съответствие с член 80;

заличава се

Or. de

Изменение 840
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато се прилага член 79, параграф 
1, буква а) — използвания метод за 

г) използвания метод за коригиране на 
равнището на таксите или на налозите
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коригиране на равнището на таксите в 
съответствие с член 80;

в съответствие с член 79, параграф 1 и 
член 80;

Or. de

Обосновка

Когато равнището на таксите или на налозите се коригира въз основа на специфични 
условия в определени предприятия или на осигуряването на систематично 
съответствие с правилата, следва да се оповестява методът за коригиране на 
сумата.

Изменение 841
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) общата сума, на която се равняват 
таксите на освободените от плащане 
предприятия, посочени в член 82, 
параграф 2.

заличава се

Or. de

Изменение 842
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) общата сума, на която се равняват 
таксите на освободените от плащане 
предприятия, посочени в член 82, 
параграф 2.

заличава се

Or. de
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Изменение 843
Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията проверява дали 
таксите или налозите съответстват 
на изискванията, определени в 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 844
Рихард Зебер, Елизабет Кьострингер

Предложение за регламент
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83а

Комисията проверява дали таксите 
или налозите съответстват на 
изискванията, определени в 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 845
Маркус Пипер, Маркус Фербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 846
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Няма да е логично операторите, които подлежат задължително на инспекция, да се 
задължават да плащат и за нея.

Изменение 847
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксите за последващ контрол се 
начисляват на базата на 
действително направените разходи в 
съответствие с член 78. Ако 
действително направените пътни 
разходи попадат в изчислената 
съгласно член 79, параграф 2 единна 
ставка, тогава за изчисляването на 
таксите се прилага единната ставка.

Or. de
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Обосновка

Разходите за последващ контрол в никакъв случай не трябва да бъдат по-малки от 
разходите, направени за редовния контрол.

Изменение 848
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички разходи, посочени в 
настоящия член, са за сметка на 
операторите, отговорни за 
допълнителния контрол.

Or. en

Изменение 849
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) официални печати или 
маркировки;

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложените определения.

Изменение 850
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1 – буква бб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) санитарни удостоверения.

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложените определения.

Изменение 851
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Що се отнася до животни или 
продукти от животински произход, 
официалните сертификати и 
официалните удостоверения могат да 
се подписват и издават само от 
официален ветеринарен лекар.

Or. en

Изменение 852
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членове 87, 88 и 89 се прилагат и по 
отношение на официални 
сертификати, необходими за целите 
на износа на пратки животни и 
стоки за трети държави.

заличава се
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Or. es

Обосновка

Счита се, че износът не следва да попада в приложното поле на настоящия 
регламент, още повече, че държавите членки са тези, които преговарят с трети 
държави съгласно изискванията за тази дейност (включително типа на 
сертификата).

Изменение 853
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Що се отнася до издаването на 
официален сертификат за 
продуктите, посочени в член 1, 
параграф 2, буква й), в допълнение към 
разпоредбите, посочени в член 85, 
параграф 2, органът с делегирани 
пълномощия извършва дейност и се 
акредитира в съответствие със 
стандарта EN ISO/IEC 17065: 2012.

Or. en

Обосновка

Документните доказателства за биологично земеделие се представят на базата на 
процес на сертифициране по EN ISO/IEC 17065, където са изложени всички 
подробности. Колкото до дейностите по сертифицирането, изискванията на EN 
ISO/IEC 17065 са от практическо значение и следователно трябва да бъдат изрично 
споменати в законодателството.


