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Изменение 854
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Официалните сертификати се издават 
от компетентните органи.

1. Официалните сертификати се издават 
от компетентните органи или от 
оправомощени органи съгласно 
посоченото в членове 25—32.

Or. es

Обосновка

Съгласно изложеното в член 85, параграф 2 от предложението за регламент.

Изменение 855
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не участват в конфликт на интереси 
по отношение на предмета на 
сертифицирането и действат 
безпристрастно;

а) не участват в конфликт на интереси 
по отношение на предмета на 
сертифицирането и действат 
независимо и безпристрастно;

Or. en

Изменение 856
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) временно отстраняване на 
сертифициращия служител от 
изпълнението на задълженията му;

а) отстраняване на сертифициращия 
служител от изпълнението на 
задълженията му;

Or. en

Изменение 857
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се съставят на един от официалните 
езици на институциите на Съюза;

б) се съставят на един от официалните 
езици на институциите на Съюза или на 
някой от официалните езици на 
държава членка;

Or. en

Изменение 858
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) работят безпристрастно и не участват 
в конфликт на интереси по отношение 
на предмета на сертифициране 
посредством официалните 
удостоверения;

а) работят независимо, безпристрастно 
и не участват в конфликт на интереси по 
отношение на предмета на 
сертифициране посредством 
официалните удостоверения;

Or. en
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Изменение 859
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определи референтни 
лаборатории на Европейския съюз в 
областите, уредени с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, когато 
ефективността на официалния контрол 
зависи също така от качеството, 
еднаквостта и надеждността на:

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя референтни лаборатории на 
Европейския съюз в областите, уредени 
с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, когато ефективността на 
официалния контрол зависи също така 
от качеството, еднаквостта и 
надеждността на:

Or. en

Изменение 860
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовно се преразглежда. б) редовно се преразглежда на всеки 
5 години.

Or. es

Обосновка

Счита се, че определянето на референтните лаборатории следва да се преразглежда 
във времето в съответствие с установеното в други регламенти.

Изменение 861
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разполага с писмо за подкрепа от 
компетентния орган в съответната 
област.

Or. es

Обосновка

Би било целесъобразно при определянето на референтни лаборатории да се взема 
предвид подкрепата от съответния компетентен орган.

Изменение 862
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато счете за целесъобразно, 
Комисията може да определя повече 
от една референтна лаборатория за 
едно и също заболяване и освен това 
насърчава ротацията на 
референтните лаборатории измежду 
националните лаборатории, които 
изпълняват изискванията по 
параграф 3 от настоящия член.

Or. es

Обосновка

Би било целесъобразно да се предвиди възможността да съществуват няколко 
референтни лаборатории за една и съща оценка на риска или болест, като при 
определени условия се предоставят на разпореждане по-голям брой ресурси.

Изменение 863
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работят безпристрастно и не участват 
в никакъв конфликт на интереси, 
свързан с изпълнението на задачите им 
в качеството им на референтни 
лаборатории на Европейския съюз;

б) работят независимо, безпристрастно 
и не участват в никакъв конфликт на 
интереси, свързан с изпълнението на 
задачите им в качеството им на 
референтни лаборатории на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 864
Хорст Шнелхард

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) могат да получават финансова 
помощ от Съюза съгласно 
Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 
26 юни 1990 г. относно разходите във 
ветеринарната област;

Or. de

Обосновка

Това приложимо понастоящем правило се съдържа и в предложението за регламент 
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 
(член 29, параграф 1). Според таблицата на съответствието в настоящото 
предложение първоначалното правило обаче не е поместено и е необходимо отново да 
бъде включено.

Изменение 865
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) гарантират, че служителите им 
спазват поверителния характер на 
някои въпроси, резултати или 
информация.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 866
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят референтния 
материал безплатно и без 
ограничения в употребата (когато се 
отнася до здравето на животните, 
щамове и серуми) към националните 
референтни лаборатории за 
улесняване на разработването и 
хармонизирането на методите за 
анализ, изследвания и диагностика;

Or. es

Изменение 867
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) координират прилагането на 
методите, посочени в буква а), от 
националните референтни лаборатории, 
по-специално като организират редовни 
междулабораторни сравнителни 
изследвания и гарантират 
предприемането на целесъобразни 
последващи действия във връзка с тези 
сравнителни изследвания в съответствие 
с международно приети протоколи, 
когато такива съществуват;
информират компетентните органи 
за мониторинга и резултатите от 
въпросните междулабораторни 
сравнителни изследвания;

Or. es

Обосновка

Следва да се ограничат националните референтни лаборатории.

Изменение 868
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Обосновка

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

Изменение 869
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оказват активно съдействие за 
диагностицирането в държавите членки 
на огнища на болести, предавани чрез 
храните, зоонози или болести по 
животните, както и на вредители по 
растенията, като извършват 
потвърдителна диагностика, 
характеризиране и таксономични или 
епизоотични изследвания на изолати от 
патогени или екземпляри от вредители;

з) оказват активно съдействие за 
диагностицирането в държавите членки 
на огнища на болести, предавани чрез 
храните, зоонози или болести по 
животните, като извършват 
потвърдителна диагностика, 
характеризиране и таксономични или 
епизоотични изследвания на изолати от 
патогени или екземпляри от вредители;

Or. en

Изменение 870
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оказват активно съдействие за 
диагностицирането в държавите членки 
на огнища на болести, предавани чрез 
храните, зоонози или болести по 
животните, както и на вредители по 
растенията, като извършват 
потвърдителна диагностика, 
характеризиране и таксономични или 
епизоотични изследвания на изолати от 

з) оказват активно съдействие за 
диагностицирането в държавите членки 
на огнища на болести, предавани чрез 
храните, зоонози или болести по 
животните, като извършват 
потвърдителна диагностика, 
характеризиране и таксономични или 
епизоотични изследвания на изолати от 
патогени или екземпляри от вредители;
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патогени или екземпляри от вредители;

Or. de

Изменение 871
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква й – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) сравнителни колекции от 
вредители по растенията или
референтни щамове от патогенни 
агенти;

i) референтни щамове от патогенни 
агенти;

Or. de

Изменение 872
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 – буква й – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) сравнителни колекции от вредители 
по растенията или референтни 
щамове от патогенни агенти;

i) сравнителни колекции от референтни 
щамове от патогенни агенти;

Or. en

Изменение 873
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 92а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92a

1. Чрез делегирани актове Комисията 
определя референтни лаборатории на 
ЕС за автентичност на храните.

2. Държавите членки могат да 
определят национални референтни 
лаборатории като част от мрежа от 
лаборатории, които работят в 
рамките на ЕС.

Or. en

Изменение 874
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се

Определяне на референтни центрове 
на Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал

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

2. Определянето на референтните 
центрове, посочено в параграф 1:

а) се извършва чрез публичен процес на 
подбор;

б) редовно се преразглежда.

3. Референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
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репродуктивен материал:

а) притежават високо равнище на 
експертни научно-технически 
познания относно инспекцията, 
вземането на проби и изпитването на 
растителен репродуктивен 
материал;

б) имат служители с подходяща 
квалификация, преминали съответно 
обучение в областите, посочени в 
буква а), както и необходимия 
помощен персонал;

в) притежават или имат достъп до 
необходимата инфраструктура, 
оборудване и продукти за изпълнение 
на възложените им задачи;

г) гарантират, че служителите им 
добре познават международните 
стандарти и практики в областите, 
посочени в буква а), и че най-новите 
научноизследователски разработки на 
национално равнище, на равнището 
на Съюза и на международно равнище 
в тези области се вземат предвид при 
тяхната работа.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 875
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 93
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се

Определяне на референтни центрове 
на Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал

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

2. Определянето на референтните 
центрове, посочено в параграф 1:

а) се извършва чрез публичен процес на 
подбор;

б) редовно се преразглежда.

3. Референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал:

а) притежават високо равнище на 
експертни научно-технически 
познания относно инспекцията, 
вземането на проби и изпитването на 
растителен репродуктивен 
материал;

б) имат служители с подходяща 
квалификация, преминали съответно 
обучение в областите, посочени в 
буква а), както и необходимия 
помощен персонал;

в) притежават или имат достъп до 
необходимата инфраструктура, 
оборудване и продукти за изпълнение 
на възложените им задачи;

г) гарантират, че служителите им 
добре познават международните 
стандарти и практики в областите, 
посочени в буква а), и че най-новите 
научноизследователски разработки на 



PE526.079v03-00 16/129 AM\1015542BG.doc

BG

национално равнище, на равнището 
на Съюза и на международно равнище 
в тези области се вземат предвид при 
тяхната работа.

(Ако бъде одобрено, моля, извадете 
всички позовавания в текста.)

Or. en

Изменение 876
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 93 заличава се

Определяне на референтни центрове 
на Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал

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

2. Определянето на референтните 
центрове, посочено в параграф 1:

а) се извършва чрез публичен процес на 
подбор;

б) редовно се преразглежда.

3. Референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал:

а) притежават високо равнище на 
експертни научно-технически 
познания относно инспекцията, 
вземането на проби и изпитването на 
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растителен репродуктивен 
материал;

б) имат служители с подходяща 
квалификация, преминали съответно 
обучение в областите, посочени в 
буква а), както и необходимия 
помощен персонал;

в) притежават или имат достъп до 
необходимата инфраструктура, 
оборудване и продукти за изпълнение 
на възложените им задачи;

г) гарантират, че служителите им 
добре познават международните 
стандарти и практики в областите, 
посочени в буква а), и че най-новите 
научноизследователски разработки на 
национално равнище, на равнището 
на Съюза и на международно равнище 
в тези области се вземат предвид при 
тяхната работа.

Or. de

Изменение 877
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 94 заличава се

Отговорности и задачи на 
референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал

Референтните центрове на 
Европейския съюз, определени в 
съответствие с член 93, параграф 1, 
отговарят за следните задачи в 
съответствие с одобрените от 
Комисията годишни или 
многогодишни работни програми:
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а) в рамките на своите правомощия 
предоставят експертни научно-
технически познания относно:

i) извършването на полеви инспекции, 
вземане на проби и изпитвания за 
сертифициране на растителен 
репродуктивен материал;

ii) изпитвания след сертифицирането 
на растителен репродуктивен 
материал;

iii) изпитвания на стандартни 
категории растителен репродуктивен 
материал;

б) организират сравнителни 
изследвания и полеви опити на 
растителен репродуктивен 
материал;

в) провеждат обучения за 
служителите на компетентните 
органи и експерти от трети 
държави;

г) допринасят за разработването на 
протоколи за изпитване преди и след 
сертифицирането на растителен 
репродуктивен материал и на 
показатели за сертифицирането на 
растителен репродуктивен 
материал;

д) разпространяват информация за 
научноизследователски резултати и 
технически нововъведения в 
областите, попадащи в обхвата на 
техните правомощия.

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване в настоящия регламент не е необходимо.
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Изменение 878
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 94 заличава се

Отговорности и задачи на 
референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал

Референтните центрове на 
Европейския съюз, определени в 
съответствие с член 93, параграф 1, 
отговарят за следните задачи в 
съответствие с одобрените от 
Комисията годишни или 
многогодишни работни програми:

а) в рамките на своите правомощия 
предоставят експертни научно-
технически познания относно:

i) извършването на полеви инспекции, 
вземане на проби и изпитвания за 
сертифициране на растителен 
репродуктивен материал;

ii) изпитвания след сертифицирането 
на растителен репродуктивен 
материал;

iii) изпитвания на стандартни 
категории растителен репродуктивен 
материал;

б) организират сравнителни 
изследвания и полеви опити на 
растителен репродуктивен 
материал;

в) провеждат обучения за 
служителите на компетентните 
органи и експерти от трети 
държави;

г) допринасят за разработването на 
протоколи за изпитване преди и след 
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сертифицирането на растителен 
репродуктивен материал и на 
показатели за сертифицирането на 
растителен репродуктивен 
материал;

д) разпространяват информация за 
научноизследователски резултати и 
технически нововъведения в 
областите, попадащи в обхвата на 
техните правомощия.

Or. en

Изменение 879
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 94 заличава се

Отговорности и задачи на 
референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал

Референтните центрове на 
Европейския съюз, определени в 
съответствие с член 93, параграф 1, 
отговарят за следните задачи в 
съответствие с одобрените от 
Комисията годишни или 
многогодишни работни програми:

а) в рамките на своите правомощия 
предоставят експертни научно-
технически познания относно:

i) извършването на полеви инспекции, 
вземане на проби и изпитвания за 
сертифициране на растителен 
репродуктивен материал;

ii) изпитвания след сертифицирането 
на растителен репродуктивен 
материал;



AM\1015542BG.doc 21/129 PE526.079v03-00

BG

iii) изпитвания на стандартни 
категории растителен репродуктивен 
материал;

б) организират сравнителни 
изследвания и полеви опити на 
растителен репродуктивен 
материал;

в) провеждат обучения за 
служителите на компетентните 
органи и експерти от трети 
държави;

г) допринасят за разработването на 
протоколи за изпитване преди и след 
сертифицирането на растителен 
репродуктивен материал и на 
показатели за сертифицирането на 
растителен репродуктивен 
материал;

д) разпространяват информация за 
научноизследователски резултати и 
технически нововъведения в 
областите, попадащи в обхвата на 
техните правомощия.

Or. de

Изменение 880
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните центрове на Европейския 
съюз, определени в съответствие с 
член 93, параграф 1, отговарят за 
следните задачи в съответствие с 
одобрените от Комисията годишни 
или многогодишни работни програми:

Референтните центрове на Европейския 
съюз, определени в съответствие с 
член 93, параграф 1, отговарят за 
следните задачи:

Or. en
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Изменение 881
Оса Вестлунд, Йенс Нилсон, Йоран Ферм

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 882
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежават високо равнище на 
експертни научно-технически познания 
относно взаимоотношенията между 
човека и животните, поведението, 
физиологията, здравето и храненето на 
животните във връзка с хуманното 
отношение към тях, както и аспектите 
на хуманното отношение към 
животните при използването им за 
търговски и научни цели;

а) разполагат със служители с 
подходяща квалификация, 
притежаващи високо равнище на 
експертни научно-технически познания 
относно взаимоотношенията между 
човека и животните, поведението, 
физиологията, здравето и храненето на 
животните във връзка с хуманното 
отношение към тях, както и аспектите 
на хуманното отношение към 
животните при използването им за 
търговски и научни цели, като се 
вземат предвид етичните аспекти;

Or. de

Обосновка

Поради припокриване на съдържанието с член 95, параграф 3, буква б) двата 



AM\1015542BG.doc 23/129 PE526.079v03-00

BG

параграфа бяха обединени.

Изменение 883
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 95 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) имат служители с подходяща 
квалификация, преминали съответно 
обучение в областите, посочени в 
буква а), и относно проблеми от 
етичен характер, свързани с 
животните, както и необходимия 
помощен персонал;

заличава се

Or. de

Обосновка

Сливане поради припокриване на съдържанието с член 95, параграф 3, буква а).

Изменение 884
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните центрове на Европейския 
съюз, определени в съответствие с 
член 95, параграф 1, отговарят за 
следните задачи в съответствие с 
одобрените от Комисията годишни 
или многогодишни работни програми:

Референтните центрове на Европейския 
съюз, определени в съответствие с 
член 95, параграф 1, отговарят за 
следните задачи:

Or. en
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Изменение 885
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните центрове на Европейския 
съюз, определени в съответствие с 
член 95, параграф 1, отговарят за 
следните задачи в съответствие с 
одобрените от Комисията годишни или 
многогодишни работни програми:

Референтните центрове на Европейския 
съюз, определени в съответствие с 
член 95, параграф 1, отговарят за 
извършването в съответствие с 
одобрените от Комисията годишни или 
многогодишни работни програми на 
задачите, които са им възложени.

Or. es

Обосновка

Счита се, че следва да се заличи списъкът със задачи на референтните центрове, тъй 
като тези задачи все още не са установени. Функциите и задачите на референтните 
центрове следва да се установят впоследствие.

Изменение 886
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в рамките на своите правомощия 
предоставят експертна научно-
техническа подкрепа на 
националните мрежи или органи за 
научна помощ, предвидени в член 20 
от Регламент (ЕО) № 1099/2009;

заличава се

Or. es

Обосновка

Счита се, че следва да се заличи списъкът със задачи на референтните центрове, тъй 
като тези задачи все още не са установени. Функциите и задачите на референтните 
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центрове следва да се установят впоследствие.

Изменение 887
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставят експертна научно-
техническа подкрепа за 
разработването и прилагането на 
показателите за хуманно отношение 
към животните, посочени в член 18, 
параграф 3, буква е);

заличава се

Or. es

Обосновка

Счита се, че следва да се заличи списъкът със задачи на референтните центрове, тъй 
като тези задачи все още не са установени. Функциите и задачите на референтните 
центрове следва да се установят впоследствие.

Изменение 888
Марит Полсен

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) координират мрежа от 
институции с признати познания за 
хуманното отношение към 
животните, които биха могли да 
помогнат на компетентните органи 
и на заинтересованите страни при 
прилагането на съответното 
законодателство на ЕС.

Or. en
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Изменение 889
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разработват или координират 
разработването на методи за оценка 
на степента на хуманно отношение 
към животните, както и на методи 
за подобряване на хуманното 
отношение към животните;

заличава се

Or. es

Обосновка

Счита се, че следва да се заличи списъкът със задачи на референтните центрове, тъй 
като тези задачи все още не са установени. Функциите и задачите на референтните 
центрове следва да се установят впоследствие.

Изменение 890
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провеждат научно-технически 
изследвания относно хуманното 
отношение към животните, 
използвани за търговски или научни 
цели;

заличава се

Or. es

Обосновка

Счита се, че следва да се заличи списъкът със задачи на референтните центрове, тъй 
като тези задачи все още не са установени. Функциите и задачите на референтните 
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центрове следва да се установят впоследствие.

Изменение 891
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провеждат научно-технически 
изследвания относно хуманното 
отношение към животните, използвани 
за търговски или научни цели;

г) координират провеждането на
научно-технически изследвания относно 
хуманното отношение към животните, 
използвани за търговски или научни 
цели;

Or. de

Обосновка

С цел да се избегне припокриване на компетенции с ЕОБХ — на референтния център 
следва да се възложи изпълнението на координираща функция, докато ЕОБХ може да 
продължи да провежда изследвания самостоятелно.

Изменение 892
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) провеждат обучения за 
служителите на националните 
мрежи или органи за научна помощ, 
посочени в буква а), за служителите 
на компетентните органи и експерти 
от трети държави;

заличава се

Or. es
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Обосновка

Счита се, че следва да се заличи списъкът със задачи на референтните центрове, тъй 
като тези задачи все още не са установени. Функциите и задачите на референтните 
центрове следва да се установят впоследствие.

Изменение 893
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разпространяват информация за 
научноизследователски резултати и 
технически нововъведения и си 
сътрудничат с 
научноизследователските структури 
на Съюза в областите, попадащи в 
обхвата на техните правомощия.

заличава се

Or. es

Обосновка

Счита се, че следва да се заличи списъкът със задачи на референтните центрове, тъй 
като тези задачи все още не са установени. Функциите и задачите на референтните 
центрове следва да се установят впоследствие.

Изменение 894
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал, предвидени 
в член 93;

заличава се

Or. de
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Обосновка

В съответствие с предложеното заличаване на членове 93 и 94.

Изменение 895
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал, предвидени 
в член 93;

заличава се

Or. en

Изменение 896
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал, предвидени 
в член 93;

заличава се

Or. de

Изменение 897
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно определянето на изискванията 
към референтните лаборатории на 
Европейския съюз, референтните 
центрове на Европейския съюз за 
растителен репродуктивен материал
и референтните центрове на 
Европейския съюз за хуманно 
отношение към животните, както и на 
техните отговорности и задачи в 
допълнение към посочените в член 91, 
параграф 3, член 92, член 93, 
параграф 3, член 95, параграф 3 и 
член 96.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно определянето на изискванията 
към референтните лаборатории на 
Европейския съюз и референтните 
центрове на Европейския съюз за 
хуманно отношение към животните, 
както и на техните отговорности и 
задачи в допълнение към посочените в 
член 91, параграф 3, член 92, член 95, 
параграф 3 и член 96.

Or. en

Изменение 898
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно определянето на изискванията 
към референтните лаборатории на 
Европейския съюз, референтните 
центрове на Европейския съюз за 
растителен репродуктивен материал
и референтните центрове на 
Европейския съюз за хуманно 
отношение към животните, както и на 
техните отговорности и задачи в 
допълнение към посочените в член 91, 
параграф 3, член 92, член 93, 
параграф 3, член 95, параграф 3 и 
член 96.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно определянето на изискванията 
към референтните лаборатории на 
Европейския съюз и референтните 
центрове на Европейския съюз за 
хуманно отношение към животните, 
както и на техните отговорности и 
задачи в допълнение към посочените в 
член 91, параграф 3, член 92, член 95, 
параграф 3 и член 96.
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Or. de

Изменение 899
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Референтните лаборатории на 
Европейския съюз и референтните 
центрове на Европейския съюз 
подлежат на контрол от страна на 
Комисията с цел да се установи 
съответствието с изискванията, 
установени в член 91, параграф 3, 
член 92, член 93, параграф 3, член 95, 
параграф 3 и член 96.

3. Референтните лаборатории на 
Европейския съюз и референтните 
центрове на Европейския съюз 
подлежат на контрол от страна на 
Комисията с цел да се установи 
съответствието с изискванията, 
установени в член 91, параграф 3, 
член 92, член 95, параграф 3 и член 96.

Or. de

Изменение 900
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 98 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) работят безпристрастно и не участват 
в никакъв конфликт на интереси, 
свързан с изпълнението на задачите им 
в качеството им на национални 
референтни лаборатории;

а) работят независимо, безпристрастно 
и не участват в никакъв конфликт на 
интереси, свързан с изпълнението на 
задачите им в качеството им на 
национални референтни лаборатории;

Or. en

Изменение 901
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) си сътрудничат с референтните 
лаборатории на Европейския съюз и 
участват в организираните от тях 
обучения и междулабораторни 
сравнителни изследвания;

а) си сътрудничат с референтните 
лаборатории на Европейския съюз и 
могат да участват в организираните от 
тях обучения и междулабораторни 
сравнителни изследвания;

Or. es

Обосновка

Следва да се даде възможност за участие.

Изменение 902
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) координират дейностите на 
официалните лаборатории, определени в 
съответствие с член 36, параграф 1, с 
цел хармонизиране и усъвършенстване 
на методите за лабораторен анализ, 
изследвания и диагностика и на тяхното 
използване;

б) координират дейностите на 
официалните национални лаборатории, 
определени в съответствие с член 36, 
параграф 1, с цел хармонизиране и 
усъвършенстване на методите за 
лабораторен анализ, изследвания и 
диагностика и на тяхното използване;

Or. es

Обосновка

Добавя се думата „национални“, защото, ако се определят официални лаборатории 
на други държави членки, координацията е много сложна.

Изменение 903
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия
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Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е целесъобразно, организират 
междулабораторни сравнителни
изследвания между официалните 
лаборатории, гарантират 
предприемането на подходящи 
последващи действия след тези 
изпитвания и уведомяват компетентните 
органи за резултатите от изпитванията и 
последващите действия;

в) когато е целесъобразно, организират 
междулабораторни сравнителни 
изследвания между официалните 
национални лаборатории, гарантират 
предприемането на подходящи 
последващи действия след тези 
изпитвания и уведомяват компетентните 
органи за резултатите от изпитванията и 
последващите действия;

Or. es

Обосновка

Добавя се думата „национални“, защото, ако се определят официални лаборатории 
на други държави членки, координацията е много сложна.

Изменение 904
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гарантират разпространението на 
информацията, предоставена от 
референтната лаборатория на 
Европейския съюз, до компетентните 
органи и официалните лаборатории;

г) гарантират разпространението на 
информацията, предоставена от 
референтната лаборатория на 
Европейския съюз, до компетентните 
органи и официалните национални
лаборатории;

Or. es

Обосновка

Добавя се думата „национални“, защото, ако се определят официални лаборатории 
на други държави членки, координацията е много сложна.
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Изменение 905
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оказват активно съдействие за 
диагностицирането на национална 
територия на огнища на болести, 
предавани чрез храните, зоонози или 
болести по животните, като 
извършват потвърдителна 
диагностика, характеризиране и 
епизоотични или таксономични 
изследвания на изолати от патогени 
или екземпляри от вредители, както е 
посочено конкретно за националните 
референтни лаборатории на
Европейския съюз в член 92, 
параграф 2, буква з).

Or. es

Обосновка

Подобно на определеното за референтните лаборатории на Европейския съюз в 
член 92, параграф 2, буква з).

Изменение 906
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, 
административната помощ включва 
участие на място на компетентните 
органи на една държава членка в 
мероприятия по официален контрол, 
извършвани от компетентните 
органи на друга държава членка.

заличава се
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Or. es

Обосновка

Отношенията между държавите членки следва да се основават на взаимно 
признаване на извършения контрол. Ако съществува несъответствие, би следвало да 
се намеси Комисията.

Изменение 907
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. С цел да се рационализира и 
опрости размяната на съобщения, 
чрез актове за изпълнение Комисията 
определя стандартен формат за:

заличава се

а) исканията за помощ, предвидени в 
член 102, параграф 1;

б) съобщаването на общи и 
повтарящи се уведомления и 
отговори.

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

Or. es

Обосновка

Опитът до момента, без да има стандартни формати, е бил удовлетворителен. 
Счита се, че стремежът към формализъм би усложнил повече процедурата. Ще има 
повече бюрокрация и повече разходи, тъй като ще трябва да се използват нови 
информационни инструменти, което ще отклони средствата към служители 
информатици за сметка на служителите, упражняващи официален контрол, които 
трябва да управляват комуникациите и да осъществяват дейностите по официалния 
контрол.
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Изменение 908
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комуникацията между 
компетентните органи, която се 
осъществява в съответствие с 
разпоредбите на настоящия дял, не 
нарушава установеното в 
Регламент (ЕС) № 16/2011 на 
Комисията от 10 януари 2011 г., с 
който се установяват мерки за 
прилагане за Системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи 
(RASFF), по отношение на 
комуникацията, която трябва да се 
осъществява чрез Системата RASFF.

Or. es

Обосновка

Важно е да се спомене конкретно, че съществува специална система за комуникация 
— мрежата за предупреждение (RASFF) — за определени комуникации между 
компетентните органи на държавите членки, които са регламентирани по различен 
начин от посоченото в настоящия дял.

Изменение 909
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно установяването на 
минимални изисквания, на които 
трябва да отговарят органите за 

заличава се
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връзка, определени в съответствие с 
параграф 1.

Or. es

Обосновка

Органите за връзка са звена с различен ранг към различни компетентни органи на 
централните администрации, поради което, основавайки се на принципа на 
субсидиарност, самите държави членки следва да установят минималните 
изисквания.

Изменение 910
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя спецификации 
на техническите средства и 
процедурите за размяна на съобщения 
между органите за връзка, определени 
в съответствие с параграф 1.

заличава се

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

Or. es

Обосновка

Предлага се заличаването на параграф 7, тъй като предполага ново увеличаване на 
административната и финансовата тежест предвид новите информационни 
инструменти по глава ІV (Системи за управление на информацията) от дял VІ 
Дейности на Съюза. Необходимо е да има по-голяма гъвкавост и да се избегне 
отклоняването на средства за създаване на излишни нови информационни приложения 
за сметка на самите конкретни проверки.
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Изменение 911
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в срок от десет дни от датата на 
получаване на искането посочват 
необходимото време, за да му дадат 
обоснован отговор;

б) в срок от петнадесет дни от датата 
на получаване на искането посочват 
необходимото време, за да му дадат 
обоснован отговор;

Or. es

Изменение 912
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По споразумение между 
компетентните органи, отправили и 
получили искането, служители, 
определени от отправилите искането 
компетентни органи, могат да 
присъстват по време на 
мероприятията по официален 
контрол и разследванията, посочени в 
параграф 1, буква в), които се 
извършват от получилите искането 
компетентни органи.

заличава се

В такива случаи служителите на 
отправилите искането компетентни 
органи:

а) трябва по всяко време да могат да 
представят писмен документ, 
удостоверяващ тяхната самоличност 
и качеството им на официално 
оправомощени служебни лица;

б) имат достъп чрез своя посредник до 
същите помещения и документи 
както служителите на получилите 
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искането компетентни органи 
единствено с цел осъществяване на 
административното разследване;

в) не могат по своя инициатива да 
упражняват правомощията за 
проверка, предоставени на 
длъжностните лица на получилите 
искането компетентни органи.

Or. es

Обосновка

Отношенията между държавите членки следва да се основават на взаимно 
признаване на извършения контрол. Ако съществува несъответствие, би следвало да 
се намеси Комисията. В съответствие с изложеното в членове 100 и 101.

Изменение 913
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 914
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато при извършвания официален 
контрол на животни или стоки с 
произход от друга държава членка 

1. Когато при извършвания официален 
контрол на животни или стоки с 
произход от друга държава членка 
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компетентните органи установят 
несъответствие на животните или 
стоките с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, което 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, или което 
представлява сериозно нарушение на 
тези правила, те незабавно уведомяват 
компетентните органи на 
държавата членка на изпращане и на 
всяка друга засегната държава членка, 
за да могат те да предприемат 
подходящи разследвания.

компетентните органи установят 
несъответствие на животните или 
стоките с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, което представлява риск за 
здравето на хората или животните, за 
хуманното отношение към животните 
или за околната среда, или което 
представлява сериозно нарушение на 
тези правила, те незабавно уведомяват 
компетентните органи на 
държавата членка на изпращане и на 
всяка друга засегната държава членка, 
за да могат те да предприемат 
подходящи разследвания.

Or. en

Изменение 915
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато при извършвания официален 
контрол на животни или стоки с 
произход от друга държава членка 
компетентните органи установят 
несъответствие на животните или 
стоките с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, което 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, или което 
представлява сериозно нарушение на 
тези правила, те незабавно уведомяват 
компетентните органи на държавата 
членка на изпращане и на всяка друга 
засегната държава членка, за да могат те 
да предприемат подходящи 

1. Когато при извършвания официален 
контрол на животни или стоки с 
произход от друга държава членка 
компетентните органи установят 
несъответствие на животните или 
стоките с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, което 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, или което представлява 
сериозно нарушение на тези правила, те 
незабавно уведомяват компетентните 
органи на държавата членка на 
изпращане и на всяка друга засегната 
държава членка, за да могат те да 
предприемат подходящи разследвания.
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разследвания.

Or. de

Изменение 916
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато при извършвания официален 
контрол на животни или стоки с 
произход от друга държава членка 
компетентните органи установят 
несъответствие на животните или 
стоките с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, което 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, или което 
представлява сериозно нарушение на 
тези правила, те незабавно уведомяват 
компетентните органи на 
държавата членка на изпращане и на 
всяка друга засегната държава членка, 
за да могат те да предприемат 
подходящи разследвания.

1. Когато при извършвания официален 
контрол на животни или стоки с 
произход от друга държава членка 
компетентните органи установят 
несъответствие на животните или 
стоките с правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, което представлява риск за 
здравето на хората, животните, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита — за 
околната среда, или което представлява 
сериозно нарушение на тези правила, те 
незабавно уведомяват компетентните 
органи на държавата членка на 
изпращане и на всяка друга засегната 
държава членка, за да могат те да 
предприемат подходящи разследвания.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 917
Дан Йоренсен, Кристел Шалдемозе
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Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При нарушаване на Регламент 
(ЕО) № 1/2005 относно защитата на 
животните по време на 
транспортиране, „друга засегната 
държава членка“, съгласно 
посоченото в параграф 1, включва:

а) държавата, предоставила 
разрешението на превозвача;

б) държавата, предоставила 
сертификата за одобрение на 
превозните средства, когато 
неспазването на изискванията на 
регламента е свързано с недостиг на 
превозни средства;

в) държавата, предоставила 
свидетелството за правоспособност 
на шофьора, когато неспазването на 
изискванията на регламента е 
свързано с шофьора.

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на 
транспортиране посочва държавите членки, които трябва да бъдат информирани в 
случай на нарушение. Предложеният регламент относно официалния контрол отменя 
тази разпоредба в Регламент (ЕО) № 1/2005. Следователно сега тя следва да бъде 
включена в предложения регламент относно официалния контрол, тъй като 
терминът „всяка друга засегната държава членка“ е твърде общ и отворен за 
различни тълкувания.

Изменение 918
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2 – буква ва (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) информират всички съответни 
засегнати заинтересовани страни в 
съответствие с националните 
планове за действие в извънредни 
ситуации по отношение на 
безопасността на храните;

Or. en

Изменение 919
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105 заличава се

Помощ от трети държави

1. Когато компетентните органи 
получат информация от трета 
държава, сочеща наличието на 
несъответствие или 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, те незабавно:

а) съобщават информацията на 
компетентните органи на другите 
засегнати държави членки;

б) съобщават информацията на 
Комисията, когато тя е или може да 
бъде от значение на равнището на 
Съюза.

2. Информацията, получена в хода на 
извършени в съответствие с 
настоящия регламент мероприятия 
по официален контрол и разследвания 
може да бъде съобщена на третата 
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държава, посочена в параграф 1, при 
условие че:

а) компетентните органи, които са 
предоставили информацията, дадат 
съгласието си за това;

б) третата държава се е ангажирала 
да предостави необходимото 
съдействие за събирането на 
доказателства относно практики, 
които не са или изглежда, че не са в 
съответствие с правилата на Съюза 
или представляват риск за хората, 
животните, растенията или 
околната среда;

в) са спазени съответните правила на 
Съюза и националните правила, 
приложими за предаването на лични 
данни на трети държави.

Or. es

Обосновка

В съответствие с изложеното в други изменения, че износът следва да остане извън 
обхвата на настоящия регламент.

Изменение 920
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато компетентните органи получат 
информация от трета държава, сочеща 
наличието на несъответствие или 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, те 
незабавно:

1. Когато компетентните органи получат 
информация от трета държава, сочеща 
наличието на несъответствие или риск 
за здравето на хората или животните, за 
хуманното отношение към животните 
или за околната среда, те незабавно:
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Or. en

Изменение 921
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) третата държава се е ангажирала да 
предостави необходимото съдействие за 
събирането на доказателства относно 
практики, които не са или изглежда, че 
не са в съответствие с правилата на 
Съюза или представляват риск за 
хората, животните, растенията или 
околната среда;

б) третата държава се е ангажирала да 
предостави необходимото съдействие за 
събирането на доказателства относно 
практики, които не са или изглежда, че 
не са в съответствие с правилата на 
Съюза или представляват риск за хората 
или животните;

Or. de

Изменение 922
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) третата държава се е ангажирала да 
предостави необходимото съдействие за 
събирането на доказателства относно 
практики, които не са или изглежда, че 
не са в съответствие с правилата на 
Съюза или представляват риск за 
хората, животните, растенията или 
околната среда;

б) третата държава се е ангажирала да 
предостави необходимото съдействие за 
събирането на доказателства относно 
практики, които не са или изглежда, че 
не са в съответствие с правилата на 
Съюза или представляват риск за 
хората, животните или околната среда;

Or. en
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Изменение 923
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) третата държава се е ангажирала да 
предостави необходимото съдействие за 
събирането на доказателства относно 
практики, които не са или изглежда, че 
не са в съответствие с правилата на 
Съюза или представляват риск за 
хората, животните, растенията или 
околната среда;

б) третата държава се е ангажирала да 
предостави необходимото съдействие за 
събирането на доказателства относно 
практики, които не са или изглежда, че 
не са в съответствие с правилата на 
Съюза или представляват риск за 
хората, животните или околната среда;

Or. de

Изменение 924
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 за 
установяване на правилата за бърз 
обмен на информация в случаите,
посочени в параграф 1.

3. Чрез актове за изпълнение
Комисията може да установи
правилата за бърз обмен на информация 
в случаите, предвидени в параграф 1.

Or. es

Обосновка

Решението относно правилата за бърз обмен на информация, посочени в член 106, 
трябва да се вземе посредством актове за изпълнение като юридическа фигура, която 
е адекватна на целта за хармонизация, а не посредством делегирани актове.
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Изменение 925
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
официалният контрол, уреден с 
настоящия регламент, се извършва от 
компетентните органи въз основа на 
многогодишен национален план за 
контрол, който се изготвя и изпълнява 
координирано на цялата им територия.

1. Държавите членки гарантират, че 
официалният контрол, уреден с 
настоящия регламент, се извършва от 
компетентните органи въз основа на 
многогодишни национални планове за 
контрол, който се изготвя и изпълнява 
координирано на цялата им територия.

Or. en

Изменение 926
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 927
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) координира изготвянето на плана, 
посочен в параграф 1, от всички 
компетентни органи, отговорни за 
извършването на официален контрол;

а) координира изготвянето на тези
планове, посочени в параграф 1, от 
всички компетентни органи, отговорни 
за извършването на официален контрол;

Or. en

Изменение 928
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гарантира, че плановете са 
съгласувани и се прилагат
последователно.

Or. en

Изменение 929
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 930
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Съдържанието на плановете за контрол за различните сектори не следва да бъде 
написано в един единствен формат или документ. Един общ документ ще доведе до 
объркване.

Изменение 931
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) стратегическите цели на 
многогодишния национален план за 
контрол и по какъв начин определянето 
на приоритетите на официалния контрол 
и разпределението на ресурсите са 
съобразени с тези цели;

а) стратегическите цели на 
многогодишните национални планове
за контрол и по какъв начин 
определянето на приоритетите на 
официалния контрол и разпределението 
на ресурсите са съобразени с тези цели;

Or. en

Изменение 932
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
многогодишните национални планове за 
контрол, предвидени в член 107, 
параграф 1, се правят обществено 
достояние, с изключение на тези части 
от плана, чието разкриване би могло да 
наруши ефективността на официалния
контрол.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 933
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Тези планове могат да бъдат 
подготвени чрез консултации със 
съответните оператори, с оглед 
гарантиране на основан на риска 
подход към официалния контрол.

Or. en

Изменение 934
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Многогодишният национален план
за контрол се актуализира винаги, 
когато това е необходимо, за да се 
приведе в съответствие с промените в 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, и редовно се преразглежда, 

2. Многогодишните национални 
планове за контрол се актуализират
винаги, когато това е необходимо, за да 
се приведат в съответствие с промените 
в правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, и редовно се 
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за да се вземат предвид най-малко
следните фактори:

преразглеждат, за да се вземат предвид 
най-малко следните фактори:

Or. en

Изменение 935
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) появата на нови заболявания, 
вредители по растенията или други 
рискове 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) появата на нови заболявания или 
други рискове за здравето на хората или
животните, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда;

Or. en

Изменение 936
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) появата на нови заболявания, 
вредители по растенията или други 
рискове 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) появата на нови заболявания или 
други рискове 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
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Изменение 937
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят актуализирана
версия на многогодишния си 
национален план за контрол.

3. По искане на Комисията държавите 
членки ѝ представят актуализирани
версии на многогодишните си 
национални планове за контрол.

Or. en

Изменение 938
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110 заличава се

Делегиране на правомощия относно 
многогодишните национални планове 
за контрол

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

Чрез тези делегирани актове се 
установяват правила относно:

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

б) приоритетите на официалния 
контрол въз основа на установените 
критерии в член 8 и в правилата, 
предвидени в членове 15 — 24;
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в) процедури с цел да се постигне 
максимална ефективност на 
официалния контрол;

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 939
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

От основно значение е държавите членки да участват в разработването на 
правилата, които установяват организацията на тези координирани планове за 
контрол, които ще бъдат прилагани от тях.
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Изменение 940
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организацията и изпълнението на 
координирани планове за контрол за 
ограничен период от време в някоя от 
областите, уредени с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2;

а) подготовката, организацията и 
изпълнението на координирани планове 
за контрол за ограничен период от 
време в някоя от областите, уредени с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

Or. en

Изменение 941
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организацията ad hoc с цел 
събирането на данни и информация 
относно прилагането на конкретен 
набор от правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, или относно
разпространението на някои опасности.

б) организацията ad hoc с цел 
събирането на данни и информация 
относно разпространението на някои 
опасности.

Or. es

Обосновка

Това се подразбира, тъй като в първия параграф се установява, че събраните данни и 
информация са свързани с правилата, посочени в член 1, параграф 2.

Изменение 942
Джули Гърлинг
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Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ролята на заинтересованите 
страни в изготвянето и 
изпълнението на координираните 
планове за контрол;

Or. en

Изменение 943
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 141, параграф 2.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 944
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 30 юни всяка година всяка 
държава членка представя на Комисията 

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

Or. en

Обосновка

Ежегодното представяне на такъв доклад би представлявало прекомерна тежест. 
Ако това се прави всяка втора година, изискванията за докладване пак ще са 
изпълнени адекватно без излишно да се натоварват държавите членки.

Изменение 945
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички изменения в многогодишния 
национален план за контрол с цел да се 
вземат предвид факторите, посочени в 
член 109, параграф 2;

а) всички изменения в многогодишните 
им национални планове за контрол с 
цел да се вземат предвид факторите, 
посочени в член 109, параграф 2;

Or. en

Изменение 946
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) резултатите от извършения през 
предходната година официален контрол 
съгласно нейния многогодишен 
национален план за контрол;

б) резултатите от извършения през 
предходната година официален контрол 
съгласно техните многогодишни 
национални планове за контрол;

Or. en
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Изменение 947
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) вида и броя на случаите на 
несъответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, открити през 
предходната година от компетентните 
органи;

в) вида и броя на случаите на 
несъответствие с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, открити през 
предходната година от компетентните 
органи, посочени по сектори и в 
подходяща степен на подробност;

Or. en

Изменение 948
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предприетите мерки с цел да се 
осигури ефикасно изпълнение на 
многогодишния национален план за 
контрол, включително действията за 
осигуряване на изпълнението, и 
резултатите от тези мерки.

г) предприетите мерки с цел да се 
осигури ефикасно изпълнение на 
многогодишните им национални 
планове за контрол, включително 
действията за осигуряване на 
изпълнението, и резултатите от тези 
мерки.

Or. en

Изменение 949
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – буква га (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) (д) информация във връзка с 
прилагането на таксите, посочени в 
член 83, параграф 2, по отношение на
прозрачността им;

Or. it

Обосновка

Непрекъснатото наблюдение на прозрачността на прилаганите от държавите 
членки такси ще бъде от решаващо значение за създаването на система, която не 
нарушава конкуренцията в рамките на Европейския съюз.

Изменение 950
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията предоставя на 
разположение на обществеността 
годишен доклад относно дейностите по 
официалния контрол в държавите 
членки, като взема предвид:

1. До 31 декември всяка втора година 
след влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията предоставя на 
разположение на обществеността 
годишен доклад относно дейностите по 
официалния контрол в държавите 
членки, като взема предвид:

Or. en

Изменение 951
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) годишните доклади, представени от 
държавите членки в съответствие с 

а) годишните доклади, представени от 
държавите членки в съответствие с 
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член 112; член 112, включително информацията 
във връзка с прилагането на таксите, 
посочени в член 83, параграф 2, по 
отношение на прозрачността им;

Or. it

Обосновка

Непрекъснатото наблюдение на прозрачността на прилаганите от държавите 
членки такси ще бъде от решаващо значение за създаването на система, която не 
нарушава конкуренцията в рамките на Европейския съюз.

Изменение 952
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, 
предвиденият в параграф 1 годишен 
доклад може да включва препоръки за 
евентуално усъвършенстване на 
системите за официален контрол в 
държавите членки и за специалния 
официален контрол в конкретни 
области.

2. Предвиденият в параграф 1 годишен 
доклад включва препоръки за 
евентуално усъвършенстване на 
системите за официален контрол в 
държавите членки и за специалния 
официален контрол в конкретни 
области.

Or. en

Изменение 953
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 115 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Контролът, предвиден в параграф 1, 
се организира в сътрудничество с 
компетентните органи на държавите 

2. Контролът, предвиден в параграф 1, 
се организира в сътрудничество с 
компетентните органи на държавите 
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членки и се извършва редовно. членки и се извършва редовно.
Честотата и броят на тези проверки 
взема предвид действията за 
регламентиране на контрола и, 
когато е приложимо, акредитацията 
на компетентните органи в 
съответствие с международните 
стандарти.

Or. fr

Обосновка

Определени точки от регламента имат прилики с изискванията на стандарти 
ISO/IEC 17020 или 17065 (предишен EN 45011). Необходимо е да се оценят 
действията, предприемани от компетентните органи въз основа на международните 
стандарти и в по-общ смисъл — действията за регламентиране на контрола, и 
следователно да се намали натискът на контрола от страна на Комисията 
(Хранителна и ветеринарна служба) върху държавите членки.

Изменение 954
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 115 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Контролът, предвиден в параграф 1, 
може да включва проверки на място 
Експертите на Комисията могат да 
придружават служителите на 
компетентните органи, които извършват 
официален контрол.

3. Контролът, предвиден в параграф 1, 
може да включва проверки на място 
Експертите на Комисията могат да 
придружават служителите на 
компетентните органи, които извършват 
официален контрол, при условие че са 
получили одобрението на 
компетентните национални органи.

Or. de

Изменение 955
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 116 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, в
окончателните си доклади, предвидени 
в параграф 1, Комисията може да 
препоръча на държавите членки да 
предприемат коригиращи или 
превантивни действия за преодоляване 
на конкретни или системни слабости, 
установени по време на извършения 
контрол от нейни експерти в 
съответствие с член 115, параграф 1.

2. В окончателните си доклади, 
предвидени в параграф 1, Комисията 
препоръчва на държавите членки да 
предприемат коригиращи или 
превантивни действия за преодоляване 
на конкретни или системни слабости, 
установени по време на извършения 
контрол от нейни експерти в 
съответствие с член 115, параграф 1.

Or. en

Изменение 956
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 116 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, в 
окончателните си доклади, предвидени 
в параграф 1, Комисията може да 
препоръча на държавите членки да 
предприемат коригиращи или 
превантивни действия за преодоляване 
на конкретни или системни слабости, 
установени по време на извършения 
контрол от нейни експерти в 
съответствие с член 115, параграф 1.

2. Когато е целесъобразно, в 
окончателните си доклади, предвидени 
в параграф 1, Комисията може да 
препоръча на държавите членки да 
предприемат коригиращи или 
превантивни действия за преодоляване 
на конкретни или системни слабости, 
установени по време на извършения 
контрол от нейни експерти в 
съответствие с член 115, параграф 1. 
Тези препоръки не са 
правнообвързващи.

Or. de

Обосновка

Следва изрично да се уточни, че препоръките не обосновават правомощие за даване на 
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указания.

Изменение 957
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Въпросната своевременност е задължителна, за да бъдат надлежно информирани 
държавите членки.

Изменение 958
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 118 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Обосновка

Би било необходимо да се уточни видът на съдействието, предоставяно от 
държавите членки, като то се ограничава до техническо съдействие. Освен това 
подходът следва да отчита определени обстоятелства, които следва да се 
адаптират към ситуациите в момента.

Изменение 959
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Експертите на Комисията може да
извършват контрол в трети държави с 
цел:

1. Редовно и с не по-малка честота от 
контрола на Комисията в държавите 
членки експертите на Комисията 
извършват контрол в трети държави с 
цел:

Or. en

Изменение 960
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проверка на съответствието или 
еквивалентността на 
законодателството на третата държава и
на нейните системи, включително 
официалното сертифициране и 
издаването на официални сертификати, 
официални етикети, официални 
маркировки и други официални 
удостоверения, с изискванията, 
установени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2;

а) проверка на съответствието на 
законодателството на третата държава и 
на нейните системи, включително 
официалното сертифициране и 
издаването на официални сертификати, 
официални етикети, официални 
маркировки и други официални 
удостоверения, с изискванията, 
установени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2;
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Or. en

Изменение 961
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверка на капацитета на
системата за контрол на третата 
държава да гарантира, че пратките 
животни и стоки, изнасяни за Съюза, 
отговарят на съответните изисквания, 
установени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, или на изисквания, 
признати най-малко за еквивалентни 
на тях;

б) проверка, че системата за контрол на 
третата държава гарантира, че пратките 
животни и стоки, изнасяни за Съюза, 
отговарят на съответните изисквания, 
установени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2;

Or. en

Изменение 962
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е приложимо — обстановката 
с оглед здравето на животните, 
зоонозите и здравето на растенията, 
както и процедурите за уведомяване на 
Комисията и съответните международни 
органи за огнища на болести по 
животните и вредители по 
растенията;

е) когато е приложимо — обстановката 
с оглед здравето на животните, 
зоонозите, както и процедурите за 
уведомяване на Комисията и 
съответните международни органи за 
огнища на болести по животните;

Or. en
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Изменение 963
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е приложимо — обстановката 
с оглед здравето на животните,
зоонозите и здравето на растенията, 
както и процедурите за уведомяване на 
Комисията и съответните международни 
органи за огнища на болести по 
животните и вредители по 
растенията;

е) когато е приложимо — обстановката 
с оглед здравето на животните и
зоонозите, както и процедурите за 
уведомяване на Комисията и 
съответните международни органи за 
огнища на болести по животните;

Or. es

Обосновка

С цел съответствие с предложеното приложно поле за настоящия регламент.

Изменение 964
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е приложимо — обстановката 
с оглед здравето на животните,
зоонозите и здравето на растенията, 
както и процедурите за уведомяване на 
Комисията и съответните международни 
органи за огнища на болести по 
животните и вредители по 
растенията;

е) когато е приложимо — обстановката 
с оглед здравето на животните и
зоонозите, както и процедурите за 
уведомяване на Комисията и 
съответните международни органи за 
огнища на болести по животните;

Or. de
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Изменение 965
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) степента и изпълнението на 
официален контрол, на който се 
подлагат животни, растения и 
продукти от тях, пристигащи от други 
трети държави;

ж) степента и изпълнението на 
официален контрол, на който се 
подлагат животни и продукти от тях, 
пристигащи от други трети държави;

Or. de

Обосновка

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

Изменение 966
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) степента и изпълнението на 
официален контрол, на който се 
подлагат животни, растения и 
продукти от тях, пристигащи от други 
трети държави;

ж) степента и изпълнението на 
официален контрол, на който се 
подлагат животни и продукти от тях, 
пристигащи от други трети държави;

Or. en

Изменение 967
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 119 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) гаранциите, които третата държава 
може да предостави относно 
съответствието с изискванията, 
установени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, или 
еквивалентността спрямо тези 
изисквания.

з) гаранциите, които третата държава 
може да предостави относно 
съответствието с изискванията, 
установени в правилата, посочени в 
член 1, параграф 2.

Or. en

Изменение 968
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 120 – параграф 1 – буква ж – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) Европейската и средиземноморска 
организация за растителна защита;

заличава се

Or. de

Обосновка

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

Изменение 969
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 120 – параграф 1 – буква ж – подточка iv
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) Европейската и средиземноморска 
организация за растителна защита;

заличава се

Or. en

Изменение 970
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 120 – параграф 1 – буква ж – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) Европейската и средиземноморска 
организация за растителна защита;

заличава се

Or. de

Изменение 971
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 120 – параграф 1 – буква ж – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) секретариата на Международната 
конвенция по растителна защита;

заличава се

Or. de

Обосновка

Поради отделянето на секторните разпоредби относно здравето на растенията, 
растителния репродуктивен материал и препаратите за растителна защита това 
разширяване в настоящия регламент не е необходимо.
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Изменение 972
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 120 – параграф 1 – буква ж – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) секретариата на Международната 
конвенция по растителна защита;

заличава се

Or. en

Изменение 973
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 120 – параграф 1 – буква ж – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) секретариата на Международната 
конвенция по растителна защита;

заличава се

Or. de

Изменение 974
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 120 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 975
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 123 заличава се

Контрол в държавите членки от 
страна на трети държави

1. Държавите членки уведомяват 
Комисията за:

а) планиран контрол на тяхна 
територия от компетентните 
органи на трети държави;

б) предвидения график и обхват на 
този контрол.

2.

Експерти на Комисията могат да 
участват в контрола, посочен в 
параграф 1, по искане на всеки от 
посочените по-долу органи:

а) компетентните органи на държави 
членки, в които се извършва 
контролът; или

б) компетентните органи на 
извършващата контрола трета 
държава.

Участието на експерти на 
Комисията и окончателният график 
и обхват на контрола, посочен в 
параграф 1, се организират в тясно 
сътрудничество между Комисията и 
компетентните органи на 
държавата членка, в която се 
извършва контролът.

3. Участието на експерти на 
Комисията в контрола, посочен в 
параграф 1, има по-специално 
следните цели:
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а) предоставяне на съвети относно 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2;

б) предоставяне на информация и 
данни на равнището на Съюза, които 
може да бъдат от полза за 
извършвания контрол от 
компетентните органи на 
съответната трета държава;

в) осигуряване на единни практики по 
отношение на контрола, извършван 
от компетентните органи на трети 
държави.

Or. es

Обосновка

Износът следва да се изключи от настоящия регламент и да се регулира от всяка 
държава членка. Държавите членки се задължават да информират Комисията за 
контрола, който трети държави ще осъществяват на тяхната територия, и се 
създава възможност Комисията да участва в тези инспекции, което рядко се случва 
при действащата система на двустранни преговори за износ между държавата 
членка и съответната трета държава.

Изменение 976
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изисква от трети държави, 
които възнамеряват да изнасят животни 
и стоки за Съюза, да предоставят 
следната точна и актуална информация 
относно общата организация и 
управление на системите за санитарен и 
фитосанитарен контрол на тяхна 
територия:

1. Комисията изисква от трети държави, 
които възнамеряват да изнасят животни 
и стоки за Съюза, да предоставят 
следната точна и актуална информация 
относно общата организация и 
управление на системите за санитарен 
контрол на тяхна територия:

(В случай че настоящото изменение 
бъде прието, то се отнася за целия 
член.)
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Or. de

Обосновка

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

Изменение 977
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изисква от трети държави, 
които възнамеряват да изнасят животни 
и стоки за Съюза, да предоставят 
следната точна и актуална информация 
относно общата организация и 
управление на системите за санитарен и 
фитосанитарен контрол на тяхна 
територия:

1. Комисията изисква от трети държави, 
които възнамеряват да изнасят животни 
и стоки за Съюза, да предоставят 
следната точна и актуална информация 
относно общата организация и 
управление на системите за санитарен
контрол на тяхна територия:

Or. en

Изменение 978
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изисква от трети държави, 
които възнамеряват да изнасят животни 
и стоки за Съюза, да предоставят 
следната точна и актуална информация 
относно общата организация и 
управление на системите за санитарен и 
фитосанитарен контрол на тяхна 

1. Комисията изисква от трети държави, 
които възнамеряват да изнасят животни 
и стоки за Съюза, да предоставят 
следната точна и актуална информация 
относно общата организация и 
управление на системите за санитарен 
контрол на тяхна територия:
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територия:

Or. de

Изменение 979
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички нормативни актове в 
санитарната или фитосанитарната
област, приети или предложени на тяхна 
територия;

а) всички нормативни актове в 
санитарната област, приети или 
предложени на тяхна територия;

Or. en

Изменение 980
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички нормативни актове в 
санитарната или фитосанитарната
област, приети или предложени на тяхна 
територия;

а) всички нормативни актове в 
санитарната област, приети или 
предложени на тяхна територия;

Or. de

Изменение 981
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процедурите за оценка на риска и 
факторите, които се вземат предвид при 
оценяването на рисковете, както и за 
определяне на подходящата степен на 
санитарна или фитосанитарна защита;

б) процедурите за оценка на риска и 
факторите, които се вземат предвид при 
оценяването на рисковете, както и за 
определяне на подходящата степен на 
санитарна защита;

Or. en

Изменение 982
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процедурите за оценка на риска и 
факторите, които се вземат предвид при 
оценяването на рисковете, както и за 
определяне на подходящата степен на 
санитарна или фитосанитарна защита;

б) процедурите за оценка на риска и 
факторите, които се вземат предвид при 
оценяването на рисковете, както и за 
определяне на подходящата степен на 
санитарна защита;

Or. de

Изменение 983
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е целесъобразно —
резултатите от извършения официален 

контрол на животни и стоки, 
предназначени за износ в Съюза;

е) когато съществуват — резултатите 
от извършения официален контрол на 
животни и стоки, предназначени за 
износ в Съюза;

Or. en
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Изменение 984
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо — информация 
относно промени в структурата и 
дейността на системите за контрол, 
приети с цел да се отговори на 
санитарните или фитосанитарните
изисквания на Съюза или на 
препоръките, предвидени в член 121, 
втора алинея.

ж) когато е приложимо — информация 
относно промени в структурата и 
дейността на системите за контрол, 
приети с цел да се отговори на 
санитарните изисквания на Съюза или 
на препоръките, предвидени в член 121, 
втора алинея.

Or. en

Изменение 985
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо — информация 
относно промени в структурата и 
дейността на системите за контрол, 
приети с цел да се отговори на 
санитарните или фитосанитарните
изисквания на Съюза или на 
препоръките, предвидени в член 121, 
втора алинея.

ж) когато е приложимо — информация 
относно промени в структурата и 
дейността на системите за контрол, 
приети с цел да се отговори на 
санитарните изисквания на Съюза или 
на препоръките, предвидени в член 121, 
втора алинея.

Or. de

Изменение 986
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 125 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно условията, на които трябва да 
отговарят животните и стоките, 
въвеждани в Съюза от трети държави, 
когато това е необходимо с цел да се 
гарантира, че животните и стоките 
отговарят на съответните изисквания, 
установени с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, с изключение на 
букви г), д), ж) и з) и на член 6 от 
Регламент (ЕО) № 853/2004, или на 
изисквания, признати най-малкото за 
еквивалентни на тях.

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно условията, на които трябва да 
отговарят животните и стоките, 
въвеждани в Съюза от трети държави, 
когато това е необходимо с цел да се 
гарантира, че животните и стоките 
отговарят на съответните изисквания, 
установени с правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, с изключение на 
букви г), д), ж) и з) и на член 6 от 
Регламент (ЕО) № 853/2004.

Or. en

Изменение 987
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискване пратките с някои животни 
и стоки от трети държави да се 
изпращат от и да бъдат получени или 
приготвени в обекти, които отговарят на 
съответните изисквания, посочени в 
параграф 1, или на изисквания, 
признати най-малкото за 
еквивалентни на тях;

б) изискване пратките с някои животни 
и стоки от трети държави да се 
изпращат от и да бъдат получени или 
приготвени в обекти, които отговарят на 
съответните изисквания, посочени в 
параграф 1;

Or. en
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Изменение 988
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискване пратките с някои животни 
и стоки да се придружават от официален 
сертификат, официално удостоверение 
или друг доказателствен документ, че 
пратката отговаря на съответните 
изисквания, посочени в параграф 1, или 
на изисквания, признати най-малкото 
за еквивалентни на тях;

в) изискване пратките с някои животни 
и стоки да се придружават от официален 
сертификат, официално удостоверение 
или друг доказателствен документ, че 
пратката отговаря на съответните 
изисквания, посочени в параграф 1;

Or. en

Изменение 989
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всяко друго изискване, необходимо за 
да се гарантира, че някои животни и 
стоки осигуряват степен на защита 
на здравето и — по отношение на 
ГМО и продуктите за растителна 
защита — на околната среда, 
еквивалентна на тази, която 
гарантират изискванията, посочени в 
параграф 1.

д) всяко друго изискване, необходимо за 
да се гарантира, че някои животни и 
стоки съответстват на изискванията, 
посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 990
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 126 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
одобрява постъпилото за тази цел 
искане от съответната трета държава, 
придружено от подходящи 
доказателства и гаранции, че 
съответните животни и стоки от тази 
трета държава отговарят на съответните 
изисквания, посочени в член 125, 
параграф 1, или на еквивалентни на тях 
изисквания. Тези актове за изпълнение 
се приемат и актуализират в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

2. Чрез делегирани актове в 
съответствие с член 139 Комисията 
одобрява постъпилото за тази цел 
искане от съответната трета държава, 
придружено от подходящи 
доказателства и гаранции, че 
съответните животни и стоки от тази 
трета държава отговарят на съответните 
изисквания, посочени в член 125, 
параграф 1, или на еквивалентни на тях 
изисквания.

Or. en

Изменение 991
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършването на подходящ 
официален контрол и други дейности от 
компетентните органи на третата 
държава с цел да се оцени наличието на 
опасности 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;

в) извършването на подходящ 
официален контрол и други дейности от 
компетентните органи на третата 
държава с цел да се оцени наличието на 
опасности за здравето на хората или
животните, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда;

Or. en
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Изменение 992
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършването на подходящ 
официален контрол и други дейности от 
компетентните органи на третата 
държава с цел да се оцени наличието на 
опасности 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;

в) извършването на подходящ 
официален контрол и други дейности от 
компетентните органи на третата 
държава с цел да се оцени наличието на 
опасности 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 993
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) редовността и бързината, с която 
третата държава предоставя 
информация относно наличието на 
опасности 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;

г) редовността и бързината, с която 
третата държава предоставя 
информация относно наличието на 
опасности за здравето на хората или
животните, за хуманното отношение 
към животните или за околната среда;

Or. en

Изменение 994
Евалд Щадлер
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Предложение за регламент
Член 126 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) редовността и бързината, с която 
третата държава предоставя 
информация относно наличието на 
опасности 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;

г) редовността и бързината, с която 
третата държава предоставя 
информация относно наличието на 
опасности 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 995
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 3 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) приложимите условия по отношение 
на обектите, от които се изнасят 
животни или стоки за Съюза, отговарят 
на изисквания, са еквивалентни на 
посочените в член 125, параграф 1;

i) приложимите условия по отношение 
на обектите, от които се изнасят 
животни или стоки за Съюза, отговарят 
на изискванията, посочени в член 125, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 996
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 3 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) всяка друга информация или данни за 
способността на третата държава да 
гарантира, че на територията на Съюза 
се въвеждат само животни или стоки, 
които предлагат същата или 
еквивалентна степен на защита като 
тази, която осигуряват съответните 
изисквания, посочени в член 125, 
параграф 1.

е) всяка друга информация или данни за 
способността на третата държава да 
гарантира, че на територията на Съюза 
се въвеждат само животни или стоки, 
които предлагат същата степен на 
защита като тази, която осигуряват 
съответните изисквания, посочени в 
член 125, параграф 1.

Or. en

Изменение 997
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в случаи, различни от 
посочените в член 53 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, член 249 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно здравеопазването на 
животните] и 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], има данни, че 
въвеждането в Съюза на някои животни 
или стоки с произход от трета държава, 
регион от трета държава или група 
трети държави може да представлява 
риск за здравето на хората, животните 
или растенията или — по отношение 

1. Когато в случаи, различни от 
посочените в член 53 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, член 249 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно здравеопазването на 
животните], има данни, че въвеждането 
в Съюза на някои животни или стоки с 
произход от трета държава, регион от 
трета държава или група трети държави 
може да представлява риск за здравето 
на хората или животните или за 
околната среда, или когато има данни за 
потенциални широкоразпространени 
съществени прояви на несъответствие с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 139 Комисията 
приема необходимите мерки за 
ограничаване на риска или за 
прекратяване на установените 
несъответствия.
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на ГМО и продуктите за растителна 
защита — за околната среда, или 
когато има данни за потенциални 
широкоразпространени съществени 
прояви на несъответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
приема необходимите мерки за 
ограничаване на риска или за 
прекратяване на установените 
несъответствия. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 998
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в случаи, различни от 
посочените в член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, член 249 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните] и 
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], има 
данни, че въвеждането в Съюза на някои 
животни или стоки с произход от трета 
държава, регион от трета държава или 

1. Когато в случаи, различни от 
посочените в член 53 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002, член 249 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните], има 
данни, че въвеждането в Съюза на някои 
животни или стоки с произход от трета 
държава, регион от трета държава или 
група трети държави може да 
представлява риск за здравето на хората, 
животните или — по отношение на 
ГМО и продуктите за растителна защита 
— за околната среда, или когато има 
данни за потенциални 
широкоразпространени съществени 
прояви на несъответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, чрез 
актове за изпълнение Комисията приема 
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група трети държави може да 
представлява риск за здравето на хората, 
животните или растенията или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната среда, 
или когато има данни за потенциални 
широкоразпространени съществени 
прояви на несъответствие с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, чрез 
актове за изпълнение Комисията приема 
необходимите мерки за ограничаване на 
риска или за прекратяване на 
установените несъответствия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

необходимите мерки за ограничаване на 
риска или за прекратяване на 
установените несъответствия. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 141, 
параграф 2.

Or. de

Изменение 999
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изискване пратки с посочените в 
параграф 1 животни и стоки с произход 
или изпратени от някои трети държави 
или региони от тях да се придружават от 
официален сертификат, официално 
удостоверение или друг доказателствен 
документ, че пратката отговаря на 
изискванията, установени с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, или на 
изисквания, признати най-малкото за 
еквивалентни на тях;

г) изискване пратки с посочените в 
параграф 1 животни и стоки с произход 
или изпратени от някои трети държави 
или региони от тях да се придружават от 
официален сертификат, официално 
удостоверение или друг доказателствен 
документ, че пратката отговаря на 
изискванията, установени с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2;

Or. en
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Изменение 1000
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 128

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 128 заличава се

Равностойност

1. В областите, уредени с правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, с 
изключение на букви г), д), ж) и з), чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да признае мерките, прилагани 
в трета държава или региони от нея, 
за еквивалентни на изискванията, 
определени в посочените правила, въз 
основа на:

а) задълбочено проучване на 
информацията и данните, 
предоставени от съответната 
трета държава в съответствие с 
член 124, параграф 1;

б) когато е целесъобразно —
удовлетворителните резултати от 

контрола, извършен в съответствие с 
член 119, параграф 1;

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

2. В актовете за изпълнение, посочени 
в параграф 1, се определят редът и 
условията, уреждащи въвеждането 
на животни и стоки в Съюза от 
съответната трета държава или 
региони от нея, и може да се включат 
разпоредби относно:

а) естеството и съдържанието на 
официалните сертификати или 
удостоверения, които трябва да 
придружават животните или 
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стоките;

б) специални изисквания, приложими 
за въвеждането на животните или 
стоките в Съюза, и официалния 
контрол, който следва да се извърши 
при въвеждането им в Съюза;

в) когато е необходимо —
процедурите за изготвяне и 

изменение на списъците на регионите 
или обектите в съответната трета 
държава, от които е разрешено 
въвеждането на животни и стоки в 
Съюза.

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията незабавно отменя 
актовете за изпълнение, предвидени в 
параграф 1, когато някое от 
условията за признаване на 
еквивалентност престане да бъде 
налице.

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1001
Хорст Шнелхард, Марио Пирило
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Предложение за регламент
Член 128a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 128a

Подкрепа за развиващите се държави

1. С цел да се гарантира, че 
развиващите се държави са в 
състояние да спазват разпоредбите 
на настоящия регламент, могат да 
бъдат приети мерки, които да се 
прилагат, доколкото са доказано 
ефективни, и които подкрепят 
следното:

– изпълнението на условията за 
въвеждане на животни и стоки в 
Съюза;

– изготвянето на насоки за 
организация на официалния контрол 
на продуктите, които се изнасят в 
Съюза;

– командироването на експерти на 
Европейския съюз или на държавите 
членки в развиващите се държави с 
цел подкрепа за организацията на 
официалния контрол

– участие на персонала по контрола 
от развиващите се държави в 
обучения.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 139, съдържащи 
разпоредби относно подкрепата за 
развиващите се държави, посочена в 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Въз основа на вече приложимите понастоящем правила подкрепата за развиващите се 
държави при изграждането на капацитета им за извършване на контрол следва да се 
гарантира и в бъдеще.
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Изменение 1002
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Логично е Комисията да има мандат от Съвета и от Парламента, а не правомощие.

Изменение 1003
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията организира тези дейности в 
сътрудничество с държавите членки.

Or. es

Обосновка

Логично е Комисията да има мандат от Съвета и от Парламента, а не правомощие.
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Изменение 1004
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Съществуващите бази данни на държавите членки следва да могат да се използват за 
предаването на съответните данни.

Изменение 1005
Естер де Ланге, Юдит А. Меркис

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1006
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Много държави членки вече са въвели или са поели ангажимент да въведат 
електронни системи, за да се помогне за намаляване на администрацията и за 
подобряване на ефективността на разходите. За да се избегне ненужно дублиране, 
всяка бъдеща система за управление на информацията, установена от Комисията, 
следва да вземе предвид всички съществуващи системи и да бъде съвместима с тях.

Изменение 1007
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При предаването на електронни 
сертификати или други електронни 
документи, Комисията и държавите 
членки използват международно 
стандартизирани програмни езици, 
структури на съобщения и протоколи 
на предаване, както и сигурни методи 



PE526.079v03-00 90/129 AM\1015542BG.doc

BG

на предаване.

Or. de

Обосновка

Оперативната съвместимост на системите е основна предпоставка за тяхното 
функциониране.

Изменение 1008
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 
информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората, здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях, както и за здравето на 
растенията, съгласно разпоредбите на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, 
член 20 от Регламент (ЕС) 
№ XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно здравеопазването на 
животните] и член 97 от Регламент 
(EС) № XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 
информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората, здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях, биологичното земеделие и 
всички други области, съгласно 
разпоредбите на член 50 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002, член 20 от Регламент 
(ЕС) № XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно здравеопазването на 
животните];

Or. es

Обосновка

В настоящия член не се споменава Информационната система за биологично 
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земеделие (ИСБЗ), която се използва в биологичното земеделие, нито знаем дали ще 
включва информация за диференцирано качество. С цел съответствие с 
предложението относно приложното поле на настоящия регламент, направено чрез 
изменението на член 1, параграф 2, буква ж).

Изменение 1009
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 
информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората, здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях, както и за здравето на 
растенията, съгласно разпоредбите на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002,
член 20 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните] и 
член 97 от 
Регламент (EС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 
информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората и здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях, съгласно разпоредбите на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и
член 20 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните];

Or. de

Обосновка

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



PE526.079v03-00 92/129 AM\1015542BG.doc

BG

Изменение 1010
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 
информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората, здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях, както и за здравето на 
растенията, съгласно разпоредбите на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, 
член 20 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно здравеопазването на 
животните] и член 97 от Регламент 
(EС) № XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията];

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 
информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората, здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях,съгласно разпоредбите на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, 
член 20 от Регламент (ЕС) № 
XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно здравеопазването на 
животните] и по отношение на 
измамите с храни изобщо;

Or. en

Изменение 1011
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 

б) напълно интегрира и осигурява 
необходимите актуализации на 
съществуващите компютризирани 
системи, управлявани от Комисията, и 
се използва за бърз обмен на данни, 
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информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората, здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях, както и за здравето на 
растенията, съгласно разпоредбите на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002,
член 20 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля,
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните] и 
член 97 от 
Регламент (EС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията];

информация и документи във връзка с 
рискове за здравето на хората и здравето 
на животните и хуманното отношение 
към тях, съгласно разпоредбите на 
член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и
член 20 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на регламента относно 
здравеопазването на животните];

Or. de

Изменение 1012
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При обмен на електронна 
информация, като например 
електронни сертификати, 
Комисията и компетентните органи 
на държавата членка използват 
международно стандартизиран език, 
структура на съобщението и 
протоколи за обмен.

Or. en

Изменение 1013
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 132 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията обаче се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 по 
отношение на това кога и до каква 
степен първа алинея се прилага за 
стоките, посочени във втора алинея.

заличава се

Or. en

Изменение 1014
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 132 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на животни и стоки 
за износ, за които се прилагат 
правилата на Съюза във връзка с 
издаването на сертификат за износ, 
IMSOC дава възможност на 
компетентните органи в мястото на 
изпращане и на други компетентни 
органи, отговарящи за извършването 
на официален контрол, да обменят в 
реално време данни, информация и 
документи относно животните и 
стоките, както и резултатите от 
извършения им контрол.

заличава се

Or. es

Обосновка

Тъй като не съществува политика на Общността в областта на външната търговия, 
не е необходимо Комисията да присъства при провеждането на двустранните 
преговори между дадена трета държава и съответната държава членка, за да 
преговаря за условията за износ в тази трета държава.
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Изменение 1015
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предприемат действия в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава, компетентните 
органи отдават приоритет на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 
на хората, животните и растенията, за 
хуманното отношение към животните 
и — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна 
защита — за околната среда.

1. Когато предприемат действия в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава, компетентните 
органи отдават приоритет на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 
на хората или животните, за хуманното 
отношение към животните и за околната 
среда. Предвид повишаващата се 
честота на измамите в областта на 
храните, по-силен акцент се поставя 
върху справянето с практиките, 
които подвеждат потребителите 
относно естеството или качеството 
на храната, която купуват или 
консумират.

Or. en

Изменение 1016
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предприемат действия в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава, компетентните 
органи отдават приоритет на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 

1. Когато предприемат действия в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава, компетентните 
органи отдават приоритет на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 
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на хората, животните и растенията, за 
хуманното отношение към животните и 
— по отношение на ГМО и продуктите 
за растителна защита — за околната 
среда.

на хората и животните, за хуманното 
отношение към животните и — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната среда.

Or. de

Изменение 1017
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предприемат действия в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава, компетентните 
органи отдават приоритет на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 
на хората, животните и растенията, за 
хуманното отношение към животните 
и — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита — за 
околната среда.

1. Когато предприемат действия в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата глава, компетентните 
органи отдават приоритет на 
действията, които трябва да бъдат 
предприети за отстраняване или 
ограничаване на рисковете за здравето 
на хората и животните, за хуманното 
отношение към животните и — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната среда.

Or. es

Обосновка

С цел съответствие с предложението относно приложното поле на настоящия 
регламент, направено чрез изменението на член 1, параграф 2, буква ж).

Изменение 1018
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 134 – параграф 3 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) извършването на засилен официален 
контрол по отношение на животни, 
стоки и оператори за целесъобразен 
период от време според естеството на 
риска;

Or. es

Обосновка

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

Изменение 1019
Дан Йоренсен, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприемат подходящи мерки с цел 
да се гарантира, че операторът ще 
коригира несъответствието и ще 
предотврати повторната поява на 
такива случаи.

б) предприемат подходящи мерки с цел 
да се гарантира, че операторът ще 
коригира несъответствието и ще 
установи системи за 
предотвратяване на повторната поява 
на такива случаи.

Or. en

Обосновка

Изискването в Регламент (ЕО) № 1/2005 е, че превозвачът трябва „да установи 
система за предотвратяване“ на повторното извършване на нарушение. Тази 
формулировка е по-ясна от предложената от Комисията.

Изменение 1020
Андреа Дзанони
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Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато резултатът от 
официалният контрол на дневниците 
на пътуването, предвиден в член 18, 
параграф 1, буква б), подточка i), е 
незадоволителен, от организатора се 
изисква да промени договореностите 
за планираното дълго пътуване, за да 
е в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1/2005.

Or. en

Обосновка

В Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на 
транспортиране се посочва, че, когато дневникът на пътуването (планът на 
пътуването, който трябва да бъде представен на компетентния орган преди 
предприемане на транспортиране на животни на дълго разстояние) не показва, че 
регламентът ще бъде спазен по време на пътуването, компетентният орган може да 
изиска договореностите за пътуването да бъдат променени. Предложеният 
регламент относно официалния контрол отменя тази разпоредба в Регламент (ЕО) 
№ 1/2005. Следователно сега тя следва да бъде включена в предложения регламент 
относно официалния контрол.

Изменение 1021
Дан Йоренсен, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) разпореждат разтоварване, 
прехвърляне на друго транспортно 
средство, настаняване на подходящо 
място с необходимото полагане на 
грижи за животните, периоди на 
карантина и отлагане на клането на 
животните;
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Or. en

Обосновка

Важно е да бъде по-ясно какво се има предвид под „настаняване и полагане на 
грижи“. Предложеният допълнителен текст е включен в Регламент (ЕО) № 1/2005 
относно защитата на животните по време на транспортиране. Предложеният 
регламент относно официалния контрол отменя този текст в Регламент (ЕО) 
№ 1/2005. Следователно сега той следва да бъде включен в предложения регламент 
относно официалния контрол.

Изменение 1022
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) изискват от стопанските 
оператори, които извършват 
умъртвяването на животни или 
някои свързани операции, попадащи в 
обхвата на Регламент(ЕО)
№ 1099/2009, да променят 
стандартните си процедури на 
работа, и по-специално да забавят 
или прекратят производството;

Or. en

Обосновка

Това право е включено в Регламент (ЕО) № 1099/2009 относно защитата на 
животните по време на умъртвяване. Предложеният регламент относно официалния 
контрол отменя това право в Регламент (ЕО) № 1099/2009. Следователно сега то 
следва да бъде включено в предложения регламент относно официалния контрол.

Изменение 1023
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разпореждат за някои дейности на 
съответния оператор да се прилагат 
увеличени или систематични 
мероприятия по официален контрол;

е) разпореждат за някои дейности на 
съответния оператор да се прилагат 
увеличени или систематични 
мероприятия по официален контрол, 
включително в случаите на 
транспортиране на животни, което 
изисква присъствието на ветеринарен 
лекар при товаренето на животните;

Or. en

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на 
транспортиране позволява на компетентния орган да изисква присъствието на 
ветеринарен лекар при товаренето на животните. Предложеният регламент 
относно официалния контрол отменя този текст в Регламент (ЕО) № 1/2005. 
Следователно това следва да бъде включено в предложения регламент относно 
официалния контрол, тъй като е важна мярка за подобряване на съответствието с 
изискванията относно защитата на животните по време на транспортиране.

Изменение 1024
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) разпореждат временно прекратяване 
или оттегляне на одобрението на 
съответния обект, предприятие, 
стопанство или транспортно средство 
или на разрешителното на превозвача;

й) разпореждат временно прекратяване 
или оттегляне на одобрението на 
съответния обект, предприятие, 
стопанство или транспортно средство 
или на разрешителното на превозвача, 
или на свидетелството за 
правоспособност на шофьора;

Or. en

Обосновка

Важно е, че в съответните случаи свидетелството за правоспособност на шофьора 
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може да бъде прекратено или отнето, особено ако нарушението показва, че 
шофьорът не притежава достатъчно знания или осведоменост, за да превозва 
животни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на 
животните по време на транспортиране.

Изменение 1025
Гленис Уилмът

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2 – буква ла (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) когато при официалния контрол 
на дневниците на пътуването, 
предвиден в член 18, параграф 1, 
буква б), подточка i), се установи 
несъответствие, компетентните 
органи изискват от организатора да 
промени договореностите за 
планираното дълго пътуване, за да се 
гарантира съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1/2005.

Or. en

Изменение 1026
Хорст Шнелхард, Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от преследваната 
икономическа изгода, размерът на 
санкциите трябва да се определя, 
като освен това се взема предвид 
рискът от увреждане на здравето на 
потребителя.

Or. de
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Обосновка

Със съразмерно драстични санкции следва да бъдат наказвани и случаи, при които 
икономическата изгода от нарушението не е много голяма, но здравето на 
потребителите може да бъде силно увредено.

Изменение 1027
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
финансовите санкции, прилагани при 
съзнателни нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент и на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, са най-
малко равностойни на икономическата 
изгода, търсена чрез нарушението.

2. Държавите членки гарантират, че 
финансовите санкции, прилагани при 
съзнателни нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент и на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, са 
определени най-малко в двойния 
размер на икономическата изгода, 
търсена чрез нарушението.

Or. en

Изменение 1028
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
финансовите санкции, прилагани при 
съзнателни нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент и на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, са най-
малко равностойни на икономическата 
изгода, търсена чрез нарушението.

2. Държавите членки гарантират, че 
финансовите санкции, прилагани при 
съзнателни нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент и на правилата, 
посочени в член 1, параграф 2, най-
малко съответстват на двойния 
размер на икономическата изгода, 
търсена чрез нарушението.

Or. en
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Изменение 1029
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при невярно или подвеждащо 
официално сертифициране;

б) при невярно или подвеждащо 
официално сертифициране и 
деклариране;

Or. en

Изменение 1030
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 3 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) при увреждане на здравето на 
потребителите;

Or. de

Изменение 1031
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки гарантират, 
че средствата, произтичащи от 
прилагането на посочените в 
настоящия член финансови санкции, 
се използват за мерки за информиране 
и обучение на етапа на производство, 
за който е наложена санкцията.
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Or. it

Изменение 1032
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 136а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 136a

Сигнализиране за нарушения

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи създават 
ефективни и надеждни механизми, с 
които да се насърчава подаването на
сигнали до компетентните органи за 
потенциални или извършени 
нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент и на 
свързаните с него национални 
разпоредби.

2. Механизмите по параграф 1 
включват най-малко:

а) специални процедури за приемане 
на сигнали за нарушения и за 
предприемане на действия по тях;

б) подходяща защита за 
служителите на институции, които 
докладват за нарушения в рамките на 
институцията, най-малкото срещу 
репресивни мерки, дискриминация или 
други форми на несправедливо 
отношение;

в) защита на личните данни както на 
лицето, което подава сигнал за 
нарушение, така и на физическото 
лице, за което се предполага, че е 
отговорно за нарушението, в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО;

г) ясни правила, които осигуряват 
гарантирането на поверителност във 
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всички случаи за лицето, което 
докладва за нарушения в рамките на 
институцията, освен когато 
разкриването му се изисква съгласно 
националното право в контекста на 
по-нататъшно разследване или 
последващо съдебно производство.

3. Държавите членки изискват от 
институциите да разполагат с 
необходимите процедури, за да могат 
служителите им да сигнализират за 
нарушения в рамките на 
институцията по самостоятелен и 
независим ред. Такава процедура може 
да се осигури и чрез правила, 
предвидени от социалните 
партньори. Прилага се същата 
защита като тази, която е посочена 
в параграф 2, букви б), в) и г).

Or. en

Обосновка

Този член, насочен към зашитата на „лица, които подават сигнали за нарушения“, е 
включен в няколко законодателни акта.

Изменение 1033
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията разполага с 
доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава членка 
и този пропуск може да представлява 
възможен и широкомащабен риск за 
здравето на хората, животните или 
растенията, за хуманното отношение 
към животните или — по отношение 
на ГМО и продуктите за растителна 

Когато Комисията разполага с 
доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава членка 
и този пропуск може да представлява 
възможен и широкомащабен риск за 
здравето на хората или животните, за 
хуманното отношение към животните 
или за околната среда, или може да не 
отговори на очакванията на 
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защита — за околната среда или може 
да доведе до широкомащабно 
нарушаване на правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, чрез актове за 
изпълнение тя приема една или няколко 
от следните мерки, които се прилагат до 
отстраняването на пропуска в системата 
за контрол:

потребителите по отношение на 
естеството, качеството и състава на 
храните и стоките, или да доведе до 
широкомащабно нарушаване на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, чрез актове за изпълнение 
тя приема една или няколко от следните 
мерки, които се прилагат до 
отстраняването на пропуска в системата 
за контрол:

Or. en

Изменение 1034
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията разполага с 
доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава членка 
и този пропуск може да представлява 
възможен и широкомащабен 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 
или може да доведе до широкомащабно 
нарушаване на правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, чрез актове за 
изпълнение тя приема една или няколко 
от следните мерки, които се прилагат до 
отстраняването на пропуска в системата 
за контрол:

Когато Комисията разполага с 
доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава членка 
и този пропуск може да представлява 
възможен и широкомащабен риск за 
здравето на хората, животните или — по 
отношение на ГМО и продуктите за 
растителна защита — за околната среда 
или може да доведе до широкомащабно 
нарушаване на правилата, посочени в 
член 1, параграф 2, чрез актове за 
изпълнение тя приема една или няколко 
от следните мерки, които се прилагат до 
отстраняването на пропуска в системата 
за контрол:

Or. es

Обосновка

Не може да се съизмерва хуманното отношение към животните с човешкото здраве. 
При всички положения би трябвало да се нюансира в кои случаи на нарушаване на 
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правилата за хуманно отношение към животните може да се прибягва към този член.

Изменение 1035
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията разполага с 
доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава членка 
и този пропуск може да представлява 
възможен и широкомащабен 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 или може да доведе 
до широкомащабно нарушаване на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, чрез актове за изпълнение 
тя приема една или няколко от следните 
мерки, които се прилагат до 
отстраняването на пропуска в системата 
за контрол:

Когато Комисията разполага с 
доказателства за сериозен пропуск в 
системите за контрол на държава членка 
и този пропуск може да представлява 
възможен и широкомащабен риск за 
здравето на хората и животните, за 
хуманното отношение към животните 
или — по отношение на ГМО и 
продуктите за растителна защита — за 
околната среда или може да доведе до 
широкомащабно нарушаване на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, чрез актове за изпълнение 
тя приема една или няколко от следните 
мерки, които се прилагат до 
отстраняването на пропуска в системата 
за контрол:

Or. de

Изменение 1036
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 3, 
член 15, параграф 2, член 16, член 17, 
член 18, параграф 3, член 19, член 20, 
член 21, член 22, член 23, параграф 1, 
член 24, параграф 1, член 25, параграф 

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

22, букви б), в) и г), член 23, параграф 1, 
член 24, параграф 1, букви б), в) и г),
член 25, параграф 3, член 26, параграф 
2, член 40, член 43, параграф 4, член 45, 
параграф 3, член 46, член 49, член 51, 
параграф 1, член 52, параграфи 1 и 2, 
член 56, параграф 2, член 62, параграф
2, член 69, параграф 3, член 75, 
параграфи 1 и 2, член 97, параграф 2, 
член 98, параграф 6, член 99, параграф 
2, член 101, параграф 3, член 106, 
параграф 3, член 110, член 111, член 
114, параграф 4, член 125, параграф 1, 
член 132, параграф 1, трета алинея, член 
133, член 138, параграфи 1 и 2, член 143, 
параграф 2, член 144, параграф 3, член 
151, параграф 3, член 153, параграф 3 и 
член 159, параграф 3, се предоставя за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1037
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 3, 
член 15, параграф 2, член 16, член 17, 
член 18, параграф 3, член 19, член 20, 
член 21, член 22, член 23, параграф 1, 
член 24, параграф 1, член 25, параграф 
3, член 26, параграф 2, член 40, член 43, 
параграф 4, член 45, параграф 3, член 
46, член 49, член 51, параграф 1, член 
52, параграфи 1 и 2, член 56, параграф 2, 
член 60, параграф 3, член 62, параграф 
2, член 69, параграф 3, член 75, 
параграфи 1 и 2, член 97, параграф 2,
член 98, параграф 6, член 99, параграф 
2, член 101, параграф 3, член 106, 

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

параграф 3, член 110, член 111, член 
114, параграф 4, член 125, параграф 1, 
член 132, параграф 1, трета алинея, член 
133, член 138, параграфи 1 и 2, член 143, 
параграф 2, член 144, параграф 3, член 
151, параграф 3, член 153, параграф 3 и 
член 159, параграф 3, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от (Службата за публикации 
трябва да попълни датата на влизане в 
сила на настоящия акт за изменение).

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия, не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване, не по-късно от три 
месеца преди изтичането на 
съответния срок.

Or. en

Изменение 1038
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 3, 
член 15, параграф 2, член 16, член 17, 
член 18, параграф 3, член 19, член 20, 
член 21, член 22, член 23, параграф 1, 
член 24, параграф 1, член 25, 
параграф 3, член 26, параграф 2, 
член 40, член 43, параграф 4, член 45, 
параграф 3, член 46, член 49, член 51, 
параграф 1, член 52, параграфи 1 и 2, 
член 56, параграф 2, член 60, 

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

параграф 3, член 62, параграф 2, 
член 69, параграф 3, член 75, 
параграфи 1 и 2, член 97, параграф 2, 
член 98, параграф 6, член 99, 
параграф 2, член 101, параграф 3, 
член 106, параграф 3, член 110, 
член 111, член 114, параграф 4, 
член 125, параграф 1, член 132, 
параграф 1, трета алинея, член 133, 
член 138, параграфи 1 и 2, член 143, 
параграф 2, член 144, параграф 3, 
член 151, параграф 3, член 153, 
параграф 3 и член 159, параграф 3, се
предоставя за срок от пет години, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 1039
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 4, параграф 3, 
член 15, параграф 2, член 16, член 17, 
член 18, параграф 3, член 19, член 20, 
член 21, член 22, член 23, параграф 1, 
член 24, параграф 1, член 25, 
параграф 3, член 26, параграф 2, 
член 40, член 43, параграф 4, член 45, 
параграф 3, член 46, член 49, член 51, 
параграф 1, член 52, параграфи 1 и 2, 
член 56, параграф 2, член 60, 
параграф 3, член 62, параграф 2, 
член 69, параграф 3, член 75, 
параграфи 1 и 2, член 97, параграф 2, 
член 98, параграф 6, член 99, 
параграф 2, член 101, параграф 3, 
член 106, параграф 3, член 110, 
член 111, член 114, параграф 4, 
член 125, параграф 1, член 132, 

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

параграф 1, трета алинея, член 133, 
член 138, параграфи 1 и 2, член 143, 
параграф 2, член 144, параграф 3, 
член 151, параграф 3, член 153, 
параграф 3 и член 159, параграф 3, се 
предоставя за срок от 7 години, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Считаме, че делегирането на правомощия следва да се преразгледа в конкретен срок 
съгласно установеното в други разпоредби.

Изменение 1040
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При упражняването на това 
правомощие е от особена важност по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 1041
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 3, член 15, 
параграф 2, член 16, член 17, член 18, 
параграф 3, член 19, член 20, член 21, 
член 22, член 23, параграф 1, член 24, 
параграф 1, член 25, параграф 3, 
член 26, параграф 2, член 40, член 43, 
параграф 4, член 45, параграф 3, 
член 46, член 49, член 51, параграф 1, 
член 52, параграфи 1 и 2, член 56, 
параграф 2, член 60, параграф 3, 
член 62, параграф 2, член 69, 
параграф 3, член 75, параграфи 1 и 2, 
член 97, параграф 2, член 98, 
параграф 6, член 99, параграф 2, 
член 101, параграф 3, член 106, 
параграф 3, член 110, член 111, 
член 114, параграф 4, член 125, 
параграф 1, член 132, параграф 1, 
трета алинея, член 133, член 138, 
параграфи 1 и 2, член 143, параграф 2, 
член 144, параграф 3, член 151, 
параграф 3, член 153, параграф 3 и 
член 159, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 3, член 15, 
параграф 2, член 16, член 17, член 18, 
параграф 3, член 19, член 20, член 21, 
член 22, член 23, параграф 1, член 24, 
параграф 1, член 25, параграф 3, 
член 26, параграф 2, член 40, член 43, 
параграф 4, член 45, параграф 3, 
член 46, член 49, член 51, параграф 1, 
член 52, параграфи 1 и 2, член 56, 
параграф 2, член 60, параграф 3, 
член 62, параграф 2, член 69, 
параграф 3, член 75, параграфи 1 и 2, 
член 97, параграф 2, член 98, 
параграф 6, член 99, параграф 2, 
член 101, параграф 3, член 106, 
параграф 3, член 110, член 111, 
член 114, параграф 4, член 125, 
параграф 1, член 132, параграф 1, 
трета алинея, член 133, член 138, 
параграфи 1 и 2, член 143, параграф 2, 
член 144, параграф 3, член 151, 
параграф 3, член 153, параграф 3 и 
член 159, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или по-ранна или по-късна, 
посочена в решението дата. 
Делегираните актове, които вече са в 
сила, могат да бъдат обжалвани от 
засегнатите от делегирания акт лица 
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от момента на вземането на 
решението относно оттеглянето.

Or. de

Обосновка

Оттеглянето на делегирането на правомощия се извършва с цел да се контролира 
регулирането от страна на Комисията. Поради това трябва да е възможно и 
премахването на делегирането на правомощия с обратна сила.

Изменение 1042
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

Предложение за регламент
Член 141 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комисията се подпомага от 
Постоянния комитет по растенията, 
животните, храните и фуражите, 
създаден с член 58, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002. Този 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011, освен при 
прилагането на посоченото в член 23, 
според който Комисията се 
подпомага от комитети, установени 
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 
относно биологичното производство 
и етикетирането на биологични 
продукти, Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 относно схемите за 
качество на селскостопанските 
продукти и храни, Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 за установяване на обща 
организация на селскостопанските 
пазари и относно специфични 
разпоредби за някои земеделски 
продукти и Регламент (ЕО) 
№ 110/2008 относно определението, 
описанието, представянето, 
етикетирането и защитата на 
географските указания на спиртните 
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напитки.

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложението за член 23.

Изменение 1043
Пилар Аюсо, Eстер Еранс Гарсия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 1044
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Определянето на всяка 
референтна лаборатория на 
Европейския съюз, посочена в 
приложение VII към Регламент (ЕО) 
№ 882/2004, продължава да се прилага 
до определянето, във всяка от 
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заинтересованите зони, на 
референтна лаборатория на 
Европейския съюз съгласно член 91, 
параграф 2 от настоящия регламент, 
без да се засяга член 91, параграф 3а.

Or. it

Изменение 1045
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регламент (ЕО) № 854/2004 и
директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 
91/496/ЕИО, 96/23/ЕО и 97/78/ЕО се 
отменят, считано от [до Службата за 
публикации: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
+ 3 години].

2. Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 
91/496/ЕИО, 96/23/ЕО и 97/78/ЕО се 
отменят, считано от [до Службата за 
публикации: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
+ 3 години].

Or. de

Обосновка

Чрез отмяната на Регламент (ЕО) № 854/2004 възникват неясноти по отношение на 
специфичните правила за контрола във връзка с годността на продуктите от 
животински произход, които не са обхванати посредством настоящото предложение 
за регламент.

Изменение 1046
Андреа Дзанони

Предложение за регламент
Член 150 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1/2005
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните 
по време на транспортиране следва да не се заличава. Той е важна разпоредба, която 
защитава животните от неоправдани забавяния по време на транспортиране, тъй 
като могат да създадат сериозни проблеми с хуманното отношения към тях. 
Формулировката на член 18, параграф 3 от предложения регламент е такава, че 
правото за създаване на делегирани актове по този член може да не обхване 
въпросите, които се уреждат от член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005. 
Следователно особено е важно той да не се отменя.

Изменение 1047
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 150 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1/2005
Членове 14, 15, 16, 21, 22, параграф 2, 23, 24 и 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) членове 14, 15, 16, 21, 22, параграф 2,
23, 24 и 26 продължават да се 
прилагат до създаването на 
законодателни предложения съгласно 
член 18;

Or. en

Изменение 1048
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 151 – параграф 2
Регламент (ЕО) № 396/2005
Член 26, член 27, параграф 1 и член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 26, член 27, параграф 1 и 
член 30 от Регламент (ЕО) № 396/2005 
продължават да се прилагат до датата, 
определена в приетия в съответствие с
параграф 3 делегиран акт.

2. Член 26, член 27, параграф 1 и 
член 30 от Регламент (ЕО) № 396/2005 
продължават да се прилагат до датата на 
прилагането на съответните 
правила, определена съгласно 
законодателните предложения, в 
съответствие с член 16 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1049
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 151 – параграф 3
Регламент (ЕО) № 396/2005
Член 26, член 27, параграф 1 и член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно датата, на която член 26,
член 27, параграф 1 и член 30 спират 
да се прилагат съгласно посоченото в 
параграф 2. Тази дата е датата на 
прилагане на съответните правила, 
установени в съответствие с 
делегираните актове, предвидени в 
член 16 от настоящия регламент.

заличава се

Or. en
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Изменение 1050
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 153 – параграф 1 – буква в – подточка ii
Регламент (ЕО) № 834/2007
Член 27 – параграфи 3—14

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) параграфи 2—14 се заличават; ii) параграфи 3—14 се заличават;

Or. en

Изменение 1051
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 153 – параграф 1 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 834/2007
Член 27 – параграфи 3—6 и 8—14

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) параграфи 2—14 се заличават; ii) параграфи 3—6 и 8—14 се заличават;

Or. it

Обосновка

Трябва да остане валидна забраната за делегиране на функциите по контрол и одит 
на контролните органи и на предоставящите извънредни дерогации.

Изменение 1052
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 153 – параграф 2
Регламент (ЕО) № 834/2007
Член 27, член 30, параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 27 и член 30, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 
продължават да се прилагат до датата, 
определена в приетия в съответствие с 
параграф 3 делегиран акт.

2. Член 27, параграфи 3—14 и член 30, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 продължават да се прилагат 
до датата, определена в приетия в 
съответствие с параграф 3 делегиран 
акт.

Or. en

Изменение 1053
Марио Пирило

Предложение за регламент
Член 153 – параграф 2
Регламент (ЕО) № 834/2007
Член 27, член 30, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Член 27 и член 30, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 
продължават да се прилагат до датата, 
определена в приетия в съответствие с 
параграф 3 делегиран акт.

5. Параграфи 3—6 и 8—14 от член 27 
и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 продължават да се прилагат 
до датата, определена в приетия в 
съответствие с параграф 3 делегиран 
акт.

Or. it

Изменение 1054
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2
Директива 2009/128/EО
Член 8 и приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 8, параграф 1, параграф 2, втора 
алинея и параграфи 3, 4 и 6 и 
приложение II към 

2. Член 8, параграф 1, параграф 2, втора 
алинея и параграфи 3, 4 и 6 и 
приложение II към 
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Директива 2009/128/ЕО продължават да 
се прилагат до датата, определена в 
приетия в съответствие с параграф 3 
делегиран акт.

Директива 2009/128/ЕО продължават да 
се прилагат до датата на прилагане на 
съответните правила, определена 
съгласно законодателните разпоредби
в съответствие с член 22 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1055
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 139 
относно датата, на която 
разпоредбите, посочени в параграф 2, 
спират да се прилагат. Тази дата е 
датата на прилагане на съответните 
правила, установени в съответствие 
с делегираните актове, предвидени в 
член 22 от настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 1056
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 161 – параграф 1 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № [.…]/2013 
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал, посочени в 

заличава се
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член 93 от посочения регламент;

Or. en

Изменение 1057
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 161 – параграф 1 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) № [.…]/2013 
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) референтните центрове на 
Европейския съюз за растителен 
репродуктивен материал, посочени в 
член 93 от посочения регламент;

заличава се

Or. de

Изменение 1058
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 161 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕС) № [.…]/2013 
Член 29a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният член 29а: заличава се

„Член 29а

Акредитиране на национални 
референтни лаборатории в областта 
на здравето на растенията

1. На националните референтни 
лаборатории, посочени в член 98 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на настоящия 
регламент], може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства за 
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направените от тях разходи за 
получаване на акредитация съгласно 
стандарт EN ISO/IEC 17025 за 
използването на методи за 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика за проверка на 
съответствието с правилата 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията.

2. Безвъзмездните средства може да 
бъдат отпускани на една национална 
референтна лаборатория във всяка 
държава членка за всяка референтна 
лаборатория на Европейския съюз в 
областта на здравето на растенията 
до три години след определянето на 
тази референтна лаборатория на
Европейския съюз.“

Or. de

Обосновка

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

Изменение 1059
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 161 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕС) № [.…]/2013 
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният член 29а: заличава се

„Член 29a

Акредитиране на национални 
референтни лаборатории в областта 
на здравето на растенията
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1. На националните референтни 
лаборатории, посочени в член 98 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на настоящия 
регламент], може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства за 
направените от тях разходи за 
получаване на акредитация съгласно 
стандарт EN ISO/IEC 17025 за 
използването на методи за 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика за проверка на 
съответствието с правилата 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията.

2. Безвъзмездните средства може да 
бъдат отпускани на една национална 
референтна лаборатория във всяка 
държава членка за всяка референтна 
лаборатория на Европейския съюз в 
областта на здравето на растенията 
до три години след определянето на 
тази референтна лаборатория на 
Европейския съюз.“

Or. en

Изменение 1060
Евалд Щадлер

Предложение за регламент
Член 161 – параграф 1 – буква б
Регламент (ЕС) № [.…]/2013 
Член 29a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният член 29а: заличава се

„Член 29а

Акредитиране на национални 
референтни лаборатории в областта 
на здравето на растенията

1. На националните референтни 



PE526.079v03-00 124/129 AM\1015542BG.doc

BG

лаборатории, посочени в член 98 от 
Регламент (ЕС) № XXX/XXXX [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете номера на настоящия 
регламент], може да бъдат 
отпускани безвъзмездни средства за 
направените от тях разходи за 
получаване на акредитация съгласно 
стандарт EN ISO/IEC 17025 за 
използването на методи за 
лабораторни анализи, изследвания и 
диагностика за проверка на 
съответствието с правилата 
относно защитните мерки срещу 
вредителите по растенията.

2. Безвъзмездните средства може да 
бъдат отпускани на една национална 
референтна лаборатория във всяка 
държава членка за всяка референтна 
лаборатория на Европейския съюз в 
областта на здравето на растенията
до три години след определянето на 
тази референтна лаборатория на 
Европейския съюз.“

Or. de

Изменение 1061
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 162 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-много една година след влизане в 
сила на настоящия регламент 
Комисията предоставя изчерпателно 
ръководство в помощ на операторите 
и националните органи за ефективно 
прилагане на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 1062
Джули Гърлинг

Предложение за регламент
Член 162 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Най-много пет години след влизане 
в сила на настоящия регламент 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, в 
който се разглежда придобитият 
опит от прилагането на настоящия 
регламент и се обръща по-конкретно 
внимание на намаляването на 
административната тежест върху 
частния сектор и на ефикасността и 
ефективността на контрола, 
осъществен от компетентните 
органи.

Or. en

Изменение 1063
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 162 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В областта, влизаща в обхвата на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква ж), настоящият 
регламент се прилага от [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете датата на прилагане на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията] със следните 
изключения:

заличава се

а) член 91, член 92 и членове 97, 98 и 99 
се прилагат в съответствие с 
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параграф 1;

б) член 33, параграфи 1, 2, 3 и 4, член 
36, параграф 4, буква д) и член 36, 
параграф 5 се прилагат от [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете датата на влизане в сила на 
настоящия регламент + 5 години].

Or. en

Изменение 1064
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 162 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В областта, влизаща в обхвата на 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква з), настоящият 
регламент се прилага от [до 
Службата за публикации: моля, 
въведете датата на прилагане на 
регламента относно производството 
и предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
материал] със следните изключения:

заличава се

а) член 93, член 94 и член 97 се 
прилагат в съответствие с параграф 
1;

б) член 33, параграфи 1, 2, 3 и 4 се 
прилагат от [до Службата за 
публикации: моля, въведете датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент + 5 години].

Or. en

Изменение 1065
Андреа Дзанони
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Предложение за регламент
Член 162 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Член 15, параграф 1, член 18, 
параграф 1, членове 45—62, 
членове 76—84, член 150, буква б),
член 152, буква б) подточка i), член 154, 
буква б) подточка i), член 155, буква б) 
подточка i) и член 156, буква б) се 
прилагат от [до Службата за 
публикации: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
+ 3 години].

4. Член 15, параграф 1, член 18, 
параграф 1, членове 45—62, 
членове 76—84, член 152, буква б) 
подточка i), член 154, буква б) 
подточка i), член 155, буква б) 
подточка i) се прилагат от [до Службата 
за публикации: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
+ 3 години]. Член 150, буква б) и 
член 156, буква б) не се прилагат 
докато не влязат в сила делегираните 
актове, които ги заменят.

Or. en

Обосновка

С член 150, буква б) и член 156, буква б) се заличават важни разпоредби от Регламент 
(ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и 
Регламент (ЕО) № 1099/2009 относно защитата на животните по време на 
умъртвяване. Тези заличавания следва да не се правят докато не влязат в сила 
делегираните актове, които ги заменят.

Изменение 1066
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на официалния контрол, 
извършван от компетентните органи
за проверка на съответствието с 
правилата, посочени в член 1, 
параграф 2, буква ж), и другите 
официални дейности, извършвани във 
връзка с член 1, параграф 2, буква ж), 
позоваванията на трети държави се 

заличава се
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четат като позовавания на третите 
държави и териториите, включени в 
списък в приложение I към Регламент 
(ЕС) № XXX/XXXX [до Службата за 
публикации: моля, въведете номера на 
регламента относно защитните 
мерки срещу вредителите по 
растенията], а позоваванията на 
територията на Съюза се четат 
като позовавания на територията на 
Съюза без териториите, изброени в 
посоченото приложение.

Or. en

Изменение 1067
Оса Вестлунд, Йенс Нилсон, Йоран Ферм

Предложение за регламент
Приложение IІ – глава I – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Рисковете за здравето на хората и 
животните, предизвикани от 
антимикробната резистентност

Or. en

Обосновка

Прекомерното използване на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи 
антибиотици, е довело до повишаване на равнищата на антимикробната 
резистентност на животните и хората в Европа. Това положение представлява риск 
за здравето на животните и хората, както и за околната среда, и Съюзът следва да 
потърси начини за намаляване на използването на подобни ветеринарни лекарствени 
продукти. Поради това рисковете от антимикробната резистентност следва да 
бъдат включени в обучението на служителите, извършващи официален контрол.

Изменение 1068
Евалд Щадлер
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Предложение за регламент
Приложение II – глава I –точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Различните етапи на производството, 
преработването и разпространението, 
както и възможните рискове за 
човешкото здраве и, когато е 
целесъобразно, за здравето на 
животните и растенията, за хуманното 
отношение към животните, за околната 
среда и за идентичността и 
качеството на растителния 
репродуктивен материал.

6. Различните етапи на производството, 
преработването и разпространението, 
както и възможните рискове за 
човешкото здраве и, когато е 
целесъобразно, за здравето на 
животните, за хуманното отношение 
към животните и за околната среда.

Or. de

Изменение 1069
Барт Стас
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – глава I – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Различните етапи на производството, 
преработването и разпространението, 
както и възможните рискове за 
човешкото здраве и, когато е 
целесъобразно, за здравето на 
животните и растенията, за хуманното 
отношение към животните, за околната 
среда и за идентичността и 
качеството на растителния 
репродуктивен материал.

6. Различните етапи на производството, 
преработването и разпространението, 
както и възможните рискове за 
човешкото здраве и, когато е 
целесъобразно, за здравето на 
животните, за хуманното отношение 
към животните, за околната среда.

Or. en


