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Изменение 10
Sophie Auconie

Предложение за регламент
Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1760/2000 по отношение на 
електронната идентификация на едър 
рогат добитък и за заличаване на 
разпоредбите относно доброволното
етикетиране на говеждо месо

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1760/2000 по отношение на 
електронната идентификация на едър 
рогат добитък и за заличаване на 
разпоредбите относно системата за 
доброволно етикетиране на говеждо 
месо

Or. fr

Обосновка

Въпреки че е желателно заличаването на „системата“ за доброволно етикетиране 
(със спецификации, санкции и т.н.), доброволното етикетиране се запазва. 
Следователно е уместно да се определят общи правила за неговото регулиране и за 
защитата на потребителите (данни, които са обективни, проверими от 
компетентните органи и разбираеми за потребителите). Настоящите общи правила 
завършват хоризонталното законодателство относно етикетирането.

Изменение 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Регламент
(ЕО) № 1760/2000 по отношение на 
електронната идентификация на едър 
рогат добитък и за заличаване на
разпоредбите относно доброволното

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 по отношение на 
електронната идентификация на едър 
рогат добитък и етикетиране на 
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етикетиране на говеждо месо продукти от говеждо месо

Or. en

Изменение 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1760/2000, и по-
специално идентификацията на едър 
рогат добитък и доброволното 
етикетиране на говеждото месо са 
посочени като „задължения за 
информиране с особена важност от 
гледна точка на тежестите, които 
налагат на предприятията“ в 
съобщението на Комисията до 
Съвета и до Европейския парламент 
относно „Програма за действие за 
намаляване на административните 
тежести в ЕС.“ 

заличава се

Or. it

Обосновка

Очакваните икономии от административни разходи на европейско равнище в случай 
на премахване на системата за доброволно етикетиране се изчисляват на 362 000 
евро. В този смисъл не се касае за един непосилен разход. Напротив, разходите за 
тази система са изцяло пропорционални на ползите, които тя предлага.

Изменение 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1760/2000, и по-
специално идентификацията на едър 

заличава се
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рогат добитък и доброволното 
етикетиране на говеждото месо са 
посочени като „задължения за 
информиране с особена важност от 
гледна точка на тежестите, които 
налагат на предприятията“ в 
съобщението на Комисията до 
Съвета и до Европейския парламент 
относно „Програма за действие за 
намаляване на административните 
тежести в ЕС.“ 

Or. it

Обосновка

Очакваните икономии от административни разходи, изчислени на европейско 
равнище, не са достатъчно основание за премахването на системата за доброволно 
етикетиране.

Изменение 14
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1760/2000, и по-
специално идентификацията на едър 
рогат добитък и доброволното 
етикетиране на говеждото месо са 
посочени като „задължения за 
информиране с особена важност от 
гледна точка на тежестите, които 
налагат на предприятията“ в 
съобщението на Комисията до 
Съвета и до Европейския парламент 
относно „Програма за действие за 
намаляване на административните 
тежести в ЕС“.

заличава се

Or. en
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Изменение 15
Sophie Auconie

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1760/2000, и по-
специално идентификацията на едър 
рогат добитък и доброволното
етикетиране на говеждото месо са 
посочени като „задължения за 
информиране с особена важност от 
гледна точка на тежестите, които 
налагат на предприятията“ в 
съобщението на Комисията до Съвета и 
до Европейския парламент относно 
„Програма за действие за намаляване на 
административните тежести в ЕС.

(5) Регламент (ЕО) № 1760/2000, и по-
специално идентификацията на едър 
рогат добитък и системата за 
доброволно етикетиране на говеждото 
месо са посочени като „задължения за 
информиране с особена важност от 
гледна точка на тежестите, които 
налагат на предприятията“ в 
съобщението на Комисията до Съвета и 
до Европейския парламент относно 
„Програма за действие за намаляване на 
административните тежести в ЕС.

Or. fr

Обосновка

Въпреки, че е желателно заличаването на „системата“ за доброволно етикетиране 
(със спецификации, санкции и т.н.), доброволното етикетиране се запазва. 
Следователно е уместно да се определят общи правила за неговото регулиране и за 
защитата на потребителите (данни, които са обективни, проверими от 
компетентните органи и разбираеми за потребителите). Настоящите общи правила 
завършват хоризонталното законодателство относно етикетирането.

Изменение 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Регламент (ЕО) № 1760/2000, и по-
специално идентификацията на едър 
рогат добитък и доброволното 
етикетиране на говеждото месо са 
посочени като „задължения за 
информиране с особена важност от 

(5) Регламент (ЕО) № 1760/2000, и по-
специално идентификацията на едър 
рогат добитък са посочени като
„задължения за информиране с особена 
важност от гледна точка на тежестите, 
които налагат на предприятията“ в 
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гледна точка на тежестите, които 
налагат на предприятията“ в 
съобщението на Комисията до Съвета и 
до Европейския парламент относно
„Програма за действие за намаляване на 
административните тежести в ЕС.“

съобщението на Комисията до Съвета и 
до Европейския парламент относно
„Програма за действие за намаляване на 
административните тежести в ЕС.“

Or. it

Изменение 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Използването на електронни системи 
за идентификация потенциално ще 
рационализира процесите за 
проследяване чрез автоматизирано и по-
прецизно отчитане и записване в 
регистъра на стопанството. Това би 
позволило също автоматизирано 
докладване за движението на животните 
в компютъризираната база данни, което 
ще подобри бързината, надеждността и 
прецизността на системата.

(6) Използването на електронни системи 
за идентификация потенциално ще 
рационализира процесите за 
проследяване чрез автоматизирано и по-
прецизно отчитане и записване в 
регистъра на стопанството. Това би 
позволило също автоматизирано 
докладване за движението на животните 
в компютъризираната база данни, което 
ще подобри бързината, надеждността и 
прецизността на системата. То би 
подобрило управлението на преките 
плащания към земеделските 
производители на глава животно чрез 
по-добър контрол и намален риск от 
грешки при изплащането.

Or. en

Изменение 18
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Използването на електронни системи 
за идентификация потенциално ще 
рационализира процесите за 
проследяване чрез автоматизирано и по-
прецизно отчитане и записване в 
регистъра на стопанството. Това би 
позволило също автоматизирано 
докладване за движението на животните 
в компютризираната база данни, което 
ще подобри бързината, надеждността и 
прецизността на системата.

(6) Използването на електронни системи 
за идентификация потенциално ще 
рационализира процесите за 
проследяване чрез автоматизирано и по-
прецизно отчитане и записване в 
регистъра на стопанството. Това би 
позволило също автоматизирано 
докладване за движението на животните 
в компютризираната база данни, което 
ще подобри бързината, надеждността и 
прецизността на системата, въпреки че 
по отношение на овцете все още не се 
осъществява автоматизирано 
докладване за движението на 
животните след публикуването на 
Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
през 2003 г.

Or. es

Изменение 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Основаваните на радиочестотна 
идентификация системи за електронна 
идентификация бяха значително 
подобрени през последните десет 
години. Тази технология осигурява по-
бързо и по-точно разчитане на 
индивидуалните кодове на животните 
директно в системите за обработка на 
данни, което съкращава времето, 
необходимо за проследяването на 
потенциално заразени животни, като по 
този начин спестява разходи за труд, но 
в същото време повишава разходите за 
оборудване.

(7) Основаваните на радиочестотна 
идентификация системи за електронна 
идентификация бяха значително 
подобрени през последните десет 
години. Тази технология осигурява по-
бързо и по-точно разчитане на 
индивидуалните кодове на животните 
директно в системите за обработка на 
данни, което съкращава времето, 
необходимо за проследяването на 
потенциално заразени животни, което 
води до усъвършенствани бази данни и 
увеличена способност да се реагира 
бързо в случай на поява на огнища на 
заболявания, като по този начин 
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спестява разходи за труд, но в същото 
време повишава разходите за 
оборудване.

Or. en

Изменение 20
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Основаваните на радиочестотна 
идентификация системи за електронна 
идентификация бяха значително 
подобрени през последните десет 
години. Тази технология осигурява по-
бързо и по-точно разчитане на 
индивидуалните кодове на животните 
директно в системите за обработка на 
данни, което съкращава времето, 
необходимо за проследяването на 
потенциално заразени животни, като по 
този начин спестява разходи за труд, но 
в същото време повишава разходите за 
оборудване.

(7) Основаваните на радиочестотна 
идентификация системи за електронна 
идентификация бяха значително 
подобрени през последните десет 
години, въпреки че все още е 
необходимо да се прилагат 
стандарти ISO, и трябва да се 
изпитват при животни от рода на 
едрия рогат добитък. Тази технология 
осигурява по-бързо и по-точно 
разчитане на индивидуалните кодове на 
животните директно в системите за 
обработка на данни, което съкращава 
времето, необходимо за проследяването 
на потенциално заразени животни, като 
по този начин спестява разходи за труд, 
но в същото време повишава разходите 
за оборудване.

Or. es

Изменение 21
Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Основаваните на радиочестотна (7) Основаваните на радиочестотна 
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идентификация системи за електронна 
идентификация бяха значително 
подобрени през последните десет 
години. Тази технология осигурява по-
бързо и по-точно разчитане на 
индивидуалните кодове на животните 
директно в системите за обработка на 
данни, което съкращава времето, 
необходимо за проследяването на 
потенциално заразени животни, като по 
този начин спестява разходи за труд, но 
в същото време повишава разходите за 
оборудване.

идентификация системи за електронна 
идентификация бяха значително 
подобрени през последните десет 
години. Тази технология осигурява по-
бързо и по-точно разчитане на 
индивидуалните кодове на животните 
директно в системите за обработка на 
данни, което съкращава времето, 
необходимо за проследяването на 
потенциално заразени животни, като по 
този начин спестява разходи за труд, но 
в същото време повишава разходите за 
оборудване. В случай че електронната 
идентификация е дефектна, не 
трябва поради неизправност на 
техниката да бъдат налагани глоби 
на земеделските производители.

Or. de

Изменение 22
James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Основаваните на радиочестотна 
идентификация системи за електронна 
идентификация бяха значително
подобрени през последните десет 
години. Тази технология осигурява по-
бързо и по-точно разчитане на 
индивидуалните кодове на животните 
директно в системите за обработка на 
данни, което съкращава времето, 
необходимо за проследяването на 
потенциално заразени животни, като 
по този начин спестява разходи за 
труд, но в същото време повишава 
разходите за оборудване.

(7) Основаваните на радиочестотна 
идентификация системи за електронна 
идентификация бяха подобрени през 
последните десет години. Тази 
технология осигурява по-бързо и по-
точно разчитане на индивидуалните 
кодове на животните директно в 
системите за обработка на данни, което 
съкращава времето, необходимо за 
проследяването на потенциално 
заразени животни. Съществуват обаче 
значителни практически проблеми, 
които продължават да пречат на 
ефективното функциониране на ЕИ, 
особено по отношение на точността 
на технологията.

Or. en
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Изменение 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Предвид технологичния напредък в 
областта на ЕИ редица държави членки 
решиха да въведат доброволна ЕИ на 
едър рогат добитък. Възможно е тези 
инициативи да доведат до 
разработването на различни системи от 
страна на отделните държави членки 
или заинтересованите страни. На по-
късен етап това би възпрепятствало 
хармонизирането на техническите 
стандарти в рамките на Съюза.

(9) Предвид технологичния напредък в 
областта на ЕИ редица държави членки 
решиха да въведат доброволна ЕИ на 
едър рогат добитък. Възможно е тези 
инициативи да доведат до 
разработването на различни системи от 
страна на отделните държави членки 
или заинтересованите страни. На по-
късен етап това би възпрепятствало 
хармонизирането на техническите 
стандарти в рамките на Съюза.
Оперативната съвместимост на 
системите, прилагани в държавите 
членки, трябва своевременно да се 
гарантира. 

Or. de

Изменение 24
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Заключението в Доклада на 
Комисията до Съвета и Европейския 
парламент относно възможността за 
въвеждане на електронна 
идентификация на животни от рода на 
едрия рогат добитък е16, че са налице 
доказателства, че радиочестотната 
идентификация е разработена до 
степента, необходима, за да бъде 
приложена на практика. В доклада също 
така се заключава, че е много желателно 

(10) Заключението в Доклада на 
Комисията до Съвета и Европейския 
парламент относно възможността за 
въвеждане на електронна 
идентификация на животни от рода на 
едрия рогат добитък е16, че са налице 
доказателства, че радиочестотната 
идентификация е разработена до 
степента, необходима, за да бъде 
приложена на практика. В доклада също 
така се заключава, че е много желателно 
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да се премине към електронна 
идентификация на животни от рода на 
едрия рогат добитък в рамките на 
Съюза, тъй като, наред с други ползи, тя 
ще допринесе за намаляване на 
административната тежест.

да се премине към електронна 
идентификация на животни от рода на 
едрия рогат добитък в рамките на 
Съюза, тъй като, наред с други ползи, тя 
ще допринесе за намаляване на 
административната тежест, въпреки че е 
свързана с огромни разходи.

Or. es

Изменение 25
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Някои трети държави вече 
установиха правила, позволяващи 
използването на модерни технологии 
за ЕИ. Съюзът следва да установи 
подобни правила, за да се улесни 
търговията и да се подобри 
конкурентоспособността на 
отрасъла.

заличава се

Or. es

Изменение 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В допълнение към класическите 
ушни марки, предвидени в Регламент 
(ЕО) № 1760/2000, за индивидуално 
идентифициране на животните може да 
бъдат използвани различни видове 
електронни идентификатори, например 
търбушни болуси, електронни ушни 

(15) В допълнение към класическите 
ушни марки, предвидени в Регламент 
(ЕО) № 1760/2000, за индивидуално 
идентифициране на животните може да 
бъдат използвани различни видове 
електронни идентификатори, например 
електронни ушни марки и 
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марки и транспондери, които се 
инжектират. Затова е целесъобразно да 
се разшири обхватът на средствата за 
идентификация, предвидени в 
посочения регламент, за да се позволи 
използването на електронна 
идентификация.

транспондери, които се инжектират. 
Затова е целесъобразно да се разшири 
обхватът на средствата за 
идентификация, предвидени в 
посочения регламент, за да се позволи 
използването на електронна 
идентификация. 

Or. it

Изменение 27
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен 
доброволен режим за въвеждане на 
ЕИ. При такъв режим ЕИ ще бъде 
предпочетена от стопаните, които 
вероятно ще имат непосредствени 
ползи от нея при управление на 
стопанството си.

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен
преходен период за прилагане на 
задължителна ЕИ.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид цялостните ползи от електронната идентификация в 
дългосрочен план, е важно да се постави цел за задължителното й въвеждане в 
бъдеще. Определянето на преходен период за задължителна ЕИ би позволило на 
определени стопански субекти да се адаптират постепенно към новата система, 
така че да се сведат до минимум отрицателните икономически последствия.

Изменение 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен
доброволен режим за въвеждане на 
ЕИ. При такъв режим ЕИ ще бъде 
предпочетена от стопаните, които 
вероятно ще имат непосредствени 
ползи от нея при управление на 
стопанството си.

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно държавите членки да 
предоставят необходимите 
финансови средства за използването 
на електронна идентификация от 
страна на земеделските 
производители чрез държавна помощ 
или чрез програми за развитие на 
селските райони.

Or. en

Изменение 29
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен 
доброволен режим за въвеждане на ЕИ.
При такъв режим ЕИ ще бъде 
предпочетена от стопаните, които 
вероятно ще имат непосредствени 
ползи от нея при управление на 
стопанството си.

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен 
доброволен режим за въвеждане на ЕИ.

Or. en

Изменение 30
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен 
доброволен режим за въвеждане на ЕИ. 
При такъв режим ЕИ ще бъде 
предпочетена от стопаните, които 
вероятно ще имат непосредствени ползи 
от нея при управление на стопанството 
си.

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху някои 
стопански субекти. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен 
доброволен режим за въвеждане на ЕИ. 
При такъв режим ЕИ ще бъде 
предпочетена от стопаните, които 
вероятно ще имат непосредствени ползи 
от нея при управление на стопанството 
си. Освен това е желателно 
системите за електронна 
идентификация в държавите членки 
да са съвместими.

Or. de

Изменение 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би могло да има неблагоприятно 
икономическо въздействие върху
някои стопански субекти. Поради това 
е целесъобразно да бъде установен 
доброволен режим за въвеждане на ЕИ. 
При такъв режим ЕИ ще бъде 
предпочетена от стопаните, които 
вероятно ще имат непосредствени ползи 
от нея при управление на стопанството 
си.

(16) Въвеждането на задължителна ЕИ 
би осигурило безупречно равнище на 
безопасност на храните за
европейските граждани. Поради това е 
целесъобразно да бъде установен 
преходен период за въвеждане на ЕИ с 
цел изчерпване на запасите от 
традиционни ушни марки. При такъв 
режим ЕИ бързо ще бъде предпочетена 
от стопаните, които вероятно ще имат 
непосредствени ползи от нея при 
управление на стопанството си. 

Or. it
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Изменение 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки имат твърде 
различни животновъдни системи, 
практики и отраслови организации. 
Затова на държавите членки следва 
да се предостави възможност да 
въведат задължителна ЕИ на своя 
територия само когато преценят, че 
е уместно, след като отчетат всички 
тези фактори. 

заличава се

Or. it

Изменение 33
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки имат твърде 
различни животновъдни системи, 
практики и отраслови организации. 
Затова на държавите членки следва да се 
предостави възможност да въведат 
задължителна ЕИ на своя територия
само когато преценят, че е уместно, 
след като отчетат всички тези 
фактори.

(17) Държавите членки имат твърде 
различни животновъдни системи, 
практики и отраслови организации. 
Затова на държавите членки следва да се 
предостави възможност постепенно да 
въведат и приложат задължителна ЕИ 
на своя територия.

Or. en

Обосновка

Опитът от предишни законодателни актове показва, че възможността за 
постепенно прилагане е добър начин да се постигне дадена цел в рамките на определен 
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период.

Изменение 34
Sophie Auconie

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки имат твърде 
различни животновъдни системи, 
практики и отраслови организации. 
Затова на държавите членки следва да се 
предостави възможност да въведат 
задължителна ЕИ на своя територия 
само когато преценят, че е уместно, след 
като отчетат всички тези фактори.

(17) Държавите членки имат твърде 
различни животновъдни системи, 
практики и отраслови организации. 
Затова на държавите членки следва да се 
предостави възможност да въведат 
задължителна ЕИ на своя територия,
само когато преценят, че е уместно, след 
като отчетат всички тези фактори и 
проведат консултации с 
представителните организации на 
сектора на говеждото месо.

Or. fr

Обосновка

Тъй като секторът на говеждото месо е отрасълът, който е пряко засегнат от 
евентуалното въвеждане на задължителна електронна идентификация на едрия 
рогат добитък, преди да се вземе решение, трябва да се проведат консултации с 
представителните организации.

Изменение 35
Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки имат твърде 
различни животновъдни системи, 
практики и отраслови организации. 
Затова на държавите членки следва да се 
предостави възможност да въведат 
задължителна ЕИ на своя територия 

(17) Държавите членки имат твърде 
различни животновъдни системи, 
практики и отраслови организации. 
Затова на държавите членки следва да се 
предостави възможност да въведат 
задължителна ЕИ на своя територия 
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само когато преценят, че е уместно, след 
като отчетат всички тези фактори.

само когато преценят, че е уместно, след 
като в сътрудничество със 
земеделските производители отчетат 
всички тези фактори, по-специално 
възможните последствия за дребните 
земеделски производители.
Нарушения на конкуренцията на 
вътрешния пазар следва 
задължително да се избягват. 

Or. de

Изменение 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) С цел гарантиране на 
хармонизираното прилагане на 
системите за идентификация в 
бъдеще, е целесъобразно след 
изтичане на определен преходен 
период доброволното използване на 
електронни идентификатори да 
стане задължително във всички 
държави членки.

Or. de

Изменение 37
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Животните, въведени в Съюза от 
трети държави, следва да отговарят на 
същите изисквания за идентификация, 
които се прилагат за родените в Съюза 

(18) Животните и месото, въведени в 
Съюза от трети държави, следва да 
отговарят на същите изисквания за 
идентификация и проследяване, които 
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животни. се прилагат за родените в Съюза 
животни.

Or. es

Изменение 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В Регламент (ЕО) № 1760/2000 е 
предвидено компетентният орган да 
издава паспорт за всяко животно, което 
трябва да бъде идентифицирано в 
съответствие със същия регламент. Това 
създава значителна административна 
тежест за държавите членки. 
Компютризираните бази данни, 
създадени от държавите членки, в 
достатъчна степен осигуряват 
проследяване на придвижването на 
животни от рода на едрия рогат 
добитък. Затова следва да се издават 
паспорти само за животни, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза. След като бъде пуснат в 
действие обменът на данни между 
националните компютризирани бази 
данни, изискването за издаване на 
такива паспорти следва да спре да се 
прилага по отношение на животните, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза.

(19) В Регламент (ЕО) № 1760/2000 е 
предвидено компетентният орган да 
издава паспорт за всяко животно, което 
трябва да бъде идентифицирано в 
съответствие със същия регламент. Това 
създава значителна административна 
тежест за държавите членки. 
Компютризираните бази данни, 
създадени от държавите членки, в 
достатъчна степен осигуряват 
проследяване на придвижването на 
животни от рода на едрия рогат 
добитък. Затова следва да се издават 
паспорти само за животни, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза. След като бъде пуснат в 
действие обменът на данни между 
националните компютризирани бази 
данни, изискването за издаване на 
такива паспорти следва да спре да се 
прилага по отношение на животните, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза. При всички случаи е 
целесъобразно настоящият паспорт, 
без значение дали в настоящия 
хартиен вид или в бъдещия 
електронен, да съдържа генетичната 
карта на съответния екземпляр, 
която да се състави при 
регистрацията или при въвеждането 
на ЕИ.

Or. it
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Изменение 39
James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В Регламент (ЕО) № 1760/2000 е 
предвидено компетентният орган да 
издава паспорт за всяко животно, което 
трябва да бъде идентифицирано в 
съответствие със същия регламент. Това 
създава значителна административна 
тежест за държавите членки. 
компютризираните бази данни, 
създадени от държавите членки, в 
достатъчна степен осигуряват 
проследяване на придвижването на 
животни от рода на едрия рогат 
добитък. Затова следва да се издават 
паспорти само за животни, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза. След като бъде пуснат в 
действие обменът на данни между 
националните компютъризирани бази 
данни, изискването за издаване на 
такива паспорти следва да спре да се 
прилага по отношение на животните, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза.

(19) В Регламент (ЕО) № 1760/2000 е 
предвидено компетентният орган да 
издава паспорт за всяко животно, което 
трябва да бъде идентифицирано в 
съответствие със същия регламент. Това 
създава значителна административна 
тежест за държавите членки. 
компютризираните бази данни, 
създадени от държавите членки, в 
достатъчна степен следва да осигуряват 
проследяване на придвижването на 
животни от рода на едрия рогат 
добитък. Затова следва да се издават 
паспорти само за животни, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза. След като бъде пуснат в 
действие обменът на данни между 
националните компютъризирани бази 
данни, изискването за издаване на 
такива паспорти следва да спре да се 
прилага по отношение на животните, 
предназначени за търговия в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) До този момент няма 
конкретно законодателство относно 
клонирането. Проучванията на 
общественото мнение обаче 
показват, че този въпрос е от голям 
интерес за европейското общество. 
Поради това е целесъобразно да се 
гарантира, че говеждо месо от 
клонирани животни или техни 
потомства е етикетирано като 
такова. Тази разпоредба следва да се 
прилага временно, докато бъдат 
въведени конкретни законодателни 
актове, забраняващи пускането на 
пазара на храна от клонирани 
животни и техните потомства.

Or. en

Изменение 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Етикетирането на говеждо 
месо се регулира добре в продължение 
на години и може да служи като 
пример за етикетирането на месо 
като цяло. Съществува обаче пропуск 
в гарантирането на пълна 
прозрачност за потребителите, 
когато става въпрос за 
етикетирането на говеждо месо, 
получено от животни, хранени с 
генетично модифицирани организми. 
Тъй като съществува явно желание 
на обществото за това, 
целесъобразно е да се въведат 
задължителни изисквания за 
етикетиране на говеждото месо от 
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животни, хранени с генетично 
модифицирани организми, с оглед да 
се гарантира такова етикетиране на 
всички животински продукти на по-
късен етап.

Or. en

Изменение 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата 
членка. Административната 
тежест и разходите, които трябва 
да понесат държавите членки и 
стопанските субекти при 
прилагането на тази система, не са 
пропорционални на ползите от 
системата. Поради това посоченият 
раздел следва да бъде заличен. 

заличава се

Or. it

Обосновка

Много стопански субекти успешно преминават към този важен инструмент с цел 
предоставянето на полезна информация (порода, пол, възраст на животното, с какъв 
фураж е хранено и др.), към която потребителите проявяват интерес с цел 
съзнателно и информирано закупуване. Отмяната на тези разпоредби ще създаде 
празнина, вследствие на което ще се появят множество различни системи за 
доброволно етикетиране на говеждото месо, без подходящи и строги механизми за 
контрол.
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Изменение 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата 
членка. Административната 
тежест и разходите, които трябва 
да понесат държавите членки и 
стопанските субекти при 
прилагането на тази система, не са 
пропорционални на ползите от 
системата. Поради това посоченият 
раздел следва да бъде заличен. 

заличава се

Or. it

Обосновка

Настоящата система за доброволно етикетиране досега дава отлични резултати 
както по отношение на организацията на цялата верига в сектора на говеждото 
месо, така и по отношение на комуникацията с крайния потребител на месото.

Изменение 44
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 

заличава се
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спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата 
членка. Административната 
тежест и разходите, които трябва 
да понесат държавите членки и 
стопанските субекти при 
прилагането на тази система, не са 
пропорционални на ползите от 
системата. Поради това посоченият 
раздел следва да бъде заличен.

Or. en

Изменение 45
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази 
система, не са пропорционални на 
ползите от системата. Поради това 
посоченият раздел следва да бъде 
заличен.

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Всички спецификации на етикети, 
които отиват по-далеч от 
задължителното етикетиране, като 
включват например порода, фуражи и 
начин на развъждане, са 
изключително важни за 
потребителите, както и за 
земеделските производители, които 
използват това етикетиране, за да 
пласират своите продукти на пазара.
Поради това, за да се гарантира, че 
информацията е точна и достоверна, 
този раздел трябва да бъде запазен.

Or. en
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Обосновка

Оптималното пласиране на пазара на техните продукти е важен фактор за 
земеделските производители. Одобрението от компетентен орган гарантира, че 
конкретната информация, посочена на етикетите, е точна и достоверна. Без такова 
одобрение потребителите не могат да имат доверие на етикета на продукта, 
следователно е задължително да бъде запазено доброволното етикетиране.

Изменение 46
Sophie Auconie

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата-
членка. Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази 
система, не са пропорционални на 
ползите от системата. Поради това 
посоченият раздел следва да бъде 
заличен.

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификации на етикети от 
компетентния орган в държавата-
членка. Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази 
система, не са пропорционални на 
ползите от системата. Поради това 
правилата относно системата за 
доброволно етикетиране следва да 
бъдат заличени. Това заличаване 
следва все пак да бъде компенсирано с 
определянето на общи правила, които 
да гарантират защитата на 
потребителите.

Or. fr

Обосновка

Въпреки че заличаването на „системата“ за доброволно етикетиране (със 
спецификации, санкции и т.н.) е желателно, доброволното етикетиране се запазва. 
Следователно е уместно да се определят общи правила за неговото регламентиране и 
за защита на потребителите (данни, които са обективни, проверими от 
компетентните органи и разбираеми за потребителите). Настоящите общи правила 
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дават завършен вид на хоризонталното законодателство относно етикетирането.

Изменение 47
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите-членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази 
система, не са пропорционални на 
ползите от системата. Поради това 
посоченият раздел следва да бъде 
заличен.

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификации на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Предвид развитието в сектора на 
говеждото месо след приемане на 
горепосочения регламент е 
необходимо преразглеждане на 
системата за доброволно 
етикетиране на говеждо месо. Поради 
това посоченият раздел следва да бъде 
заличен. Без да се засяга предходното, 
с цел адекватно регулиране на 
доброволното етикетиране на 
говеждото месо в съответствие с 
това в останалите сектори, е 
необходимо заличаването да не влиза 
в сила, преди раздел ІІ да бъде заменен 
от разширените разпоредби на 
законодателството на Съюза 
относно стандартите за търговия с 
животински продукти или от друга 
нормативна уредба с равностоен 
ефект.

Or. es

Изменение 48
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка.
Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази 
система, не са пропорционални на 
ползите от системата. Поради това 
посоченият раздел следва да бъде 
заличен.

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификации на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Предвид развитието в сектора на 
говеждото месо след приемане на 
горепосочения регламент, е 
необходимо преразглеждане на 
системата за доброволно 
етикетиране на говеждо месо. Поради 
това посоченият раздел следва да бъде 
заличен. Без да се засяга предходното, 
с цел адекватно регулиране на 
доброволното етикетиране на 
говеждото месо в съответствие с 
това в останалите сектори, е 
необходимо заличаването да не влиза 
в сила, преди раздел ІІ да бъде заменен 
от разширените разпоредби на 
законодателството на Съюза 
относно стандартите за търговия с 
животински продукти или от друга 
нормативна уредба с равностоен 
ефект.

Or. es

Обосновка

Предложението на Комисията би оставило законодателна празнота по отношение на 
доброволното етикетиране, което е от полза за сектора и потребителите с 
допълнителната полезна информация, допринасяща за повишаване на добавената 
стойност на продуктите.

Изменение 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази 
система, не са пропорционални на 
ползите от системата. Поради това 
посоченият раздел следва да бъде 
заличен.

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка.

Or. it

Изменение 50
Marisa Matias

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази 
система, не са пропорционални на 
ползите от системата. Поради това 
посоченият раздел следва да бъде 
заличен.

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Тези правила осигуряват важна 
информация на потребителите за 
различаващите се един от друг 
методи на производство на говеждо 
месо и поради това посоченият раздел 
следва да бъде запазен.

Or. en
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Изменение 51
James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Административната тежест и разходите, 
които трябва да понесат държавите 
членки и стопанските субекти при 
прилагането на тази система, не са 
пропорционални на ползите от 
системата. Поради това посоченият 
раздел следва да бъде заличен.

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Административната тежест и разходите, 
които трябва да понесат държавите 
членки и стопанските субекти при 
прилагането на тази система, не са 
пропорционални на ползите от 
системата. Поради това посоченият 
раздел следва да бъде заличен. При 
всички случаи хоризонталните 
правила за етикетиране, както са 
определени в Регламент (ЕС) № 
1169/2011, ще се прилагат по 
отношение на информацията върху 
етикетите на говеждо месо, освен 
онези, които спадат към системата 
за задължително етикетиране на 
говеждо месо, предвидени в членове 13 
– 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Or. en

Изменение 52
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 

(20) В дял II, раздел II от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000 са установени 
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правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Административната тежест и 
разходите, които трябва да понесат 
държавите членки и стопанските 
субекти при прилагането на тази
система, не са пропорционални на
ползите от системата. Поради това 
посоченият раздел следва да бъде 
заличен.

правила за система за доброволно 
етикетиране на говеждо месо, които 
предвиждат одобряване на някои 
спецификация на етикети от 
компетентния орган в държавата членка. 
Тази система осигурява полезна 
информация на потребителите. 
Поради това посоченият раздел следва 
да бъде запазен.

Or. en

Изменение 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се прилагат 
необходимите правила за правилното 
функциониране на идентификацията, 
регистрацията и проследяването на 
животни от рода на едрия рогат добитък 
и говеждо месо, правомощията да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора следва да бъдат делегирани 
на Комисията що се отнася до 
изискванията за алтернативни средства 
за идентификация на едър рогат 
добитък, специалните обстоятелства, 
при които държавите членки могат да 
удължават максималния срок на 
прилагане на средствата за 
идентификация, данните, които трябва 
да бъдат обменяни между 
компютризираните бази данни на 
държавите членки, максималния срок за 
някои задължения за докладване, 
изискванията по отношение на 
средствата за идентификация, 

(22) За да се гарантира, че се прилагат 
необходимите правила за правилното 
функциониране на идентификацията, 
регистрацията и проследяването на 
животни от рода на едрия рогат добитък 
и говеждо месо, правомощията да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора следва да бъдат делегирани 
на Комисията що се отнася до 
изискванията за алтернативни средства 
за идентификация на едър рогат 
добитък, специалните обстоятелства, 
при които държавите членки могат да 
удължават максималния срок на 
прилагане на средствата за 
идентификация, данните, които трябва 
да бъдат обменяни между 
компютризираните бази данни на 
държавите членки, максималния срок за 
някои задължения за докладване, 
изискванията по отношение на 
средствата за идентификация, 
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информацията, която да се съдържа в 
паспортите и в отделните регистри, 
които трябва да се поддържат във всяко 
стопанство, минималното равнище на 
официални проверки, идентификацията 
и регистрацията на придвижванията на 
едър рогат добитък, когато животните 
се извеждат на лятна паша в различни 
планински райони, правилата за 
етикетиране на определени продукти 
следва да са еквивалентни на правилата, 
определени в Регламент (ЕО) № 
1760/2000, определенията за мляно
говеждо месо, изрезки от говеждо месо 
или транжирано говеждо месо, 
специфичните обозначения, които 
могат да се поставят на етикетите, 
разпоредбите за етикетиране, 
свързани с опростяване на 
обозначението за произход,
максималния размер и състава на някои 
групи животни, процедурите за 
одобряване, отнасящи се до условия за 
етикетиране на опаковките на 
транжирано месо. От особено значение 
е Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
такива делегирани актове, Комисията 
следва да осигурява едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 

информацията, която да се съдържа в 
паспортите и в отделните регистри, 
които трябва да се поддържат във всяко 
стопанство, минималното равнище на 
официални проверки, идентификацията 
и регистрацията на придвижванията на 
едър рогат добитък, когато животните 
се извеждат на лятна паша в различни 
планински райони, правилата за 
етикетиране на определени продукти 
следва да са еквивалентни на правилата, 
определени в Регламент (ЕО) № 
1760/2000, определенията за мляно 
говеждо месо, изрезки от говеждо месо 
или транжирано говеждо месо, 
максималния размер и състава на някои 
групи животни, процедурите за 
одобряване, отнасящи се до условия за 
етикетиране на опаковките на 
транжирано месо. От особено значение 
е Комисията да проведе подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
такива делегирани актове, Комисията 
следва да осигурява едновременно, 
своевременно и подходящо предаване 
на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета. 

Or. it

Обосновка

Не следва да се счита, че Комисията ще прибегне до делегираните актове за 
специфичните обозначения, които могат да бъдат поставяни върху етикетите, 
както и че ще преразгледа разпоредбите за етикетиране, свързани с опростяване на 
обозначението за произход, като се има предвид тяхната важност като инструмент 
за осигуряване на прозрачност и проследимост на пазара.
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Изменение 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 2 се добавя следното 
определение:
„клонирани животни“ означава 
животни, получени по метод на 
безполово, изкуствено 
възпроизводство с цел производство 
на генетично идентични или почти 
идентични копия на отделно 
животно,

Or. en

Изменение 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1б (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) В член 2 се добавя следното 
определение:
„потомци на клонирани животни“ 
означава животни, получени чрез 
полово възпроизводство, когато поне 
един от родителите е клонирано 
животно,

Or. en
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Изменение 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1в (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в) В член 2 се добавя следното 
определение:
„генно модифицирани фуражи“ 
означава фуражи съгласно 
определението в член 2, точка 7 от 
Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Or. en

Изменение 57
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, буква а) се заменя 
със следния текст:

заличава се

„а) средства за идентификация с цел 
индивидуална идентификация на 
животните;“

Or. de

Изменение 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
въведат национални разпоредби, с 
които да направят задължително 
използването на електронен 
идентификатор като едно от двете 
средства за идентификация, 
предвидени в параграф 1. 

заличава се

Държавите членки, които се 
възползват от тази възможност, 
предоставят на Комисията текста 
на съответните си националните 
разпоредби. 

Or. it

Изменение 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да въведат 
национални разпоредби, с които да 
направят задължително използването на 
електронен идентификатор като едно от 
двете средства за идентификация, 
предвидени в параграф 1.

2. Държавите членки могат в рамките 
на преходен период от 5 години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент да въведат национални 
разпоредби, с които да направят 
задължително използването на 
електронен идентификатор като едно от 
двете средства за идентификация, 
предвидени в параграф 1. Най-късно 
след изтичането на преходния период 
използването на електронен 
идентификатор като едно от двете 
средства за идентификация, 
предвидени в параграф 1, става 
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задължително.

Or. de

Изменение 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които се 
възползват от тази възможност,
предоставят на Комисията текста на 
съответните си националните 
разпоредби.

Държавите членки предоставят на 
Комисията текста на съответните си 
националните разпоредби.

Or. de

Изменение 61
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които се възползват 
от тази възможност, предоставят на 
Комисията текста на съответните си 
националните разпоредби.

Държавите членки, които се възползват 
от тази възможност, предоставят на 
Комисията текста на съответните си 
националните разпоредби. Комисията 
съобщава на останалите държави 
членки тези национални разпоредби и 
предоставя на обществеността 
достъп до тях.

Or. en
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Изменение 62
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки въвеждат 
задължителна електронна 
идентификация не по-късно от десет 
години след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Прилагането на електронна идентификация в настоящия законодателен акт е 
необходима стъпка за актуализиране на сега действащото законодателство. ЕИ би 
намалила административната тежест, би опростила регистрацията и би 
гарантирала проследяването на животните. Поради това законодателството 
трябва да определи срока за въвеждането на система за задължителна електронна 
идентификация. Десет години се счита за подходящ срок, постижим за всички 
държави членки.

Изменение 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията гарантира, че 
използваните национални средства за 
идентификация са оперативно 
съвместими.

Or. de
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Изменение 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4б – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато стопанството по 
местоназначение се намира в държава 
членка, въвела национални разпоредби 
за задължително използване на 
електронни идентификатори, както 
е посочено в член 4, параграф 2, 
животните се идентифицират 
посредством този електронен 
идентификатор в стопанството на 
местоназначение в Съюза в срок, 
който се определя от държавата 
членка по местоназначение. 

заличава се

Or. it

Изменение 65
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4в – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Идентификация на животните, 
преместени от една държава членка в 
друга

Идентификация на животните, родени 
след датите, посочени в Регламент 
(ЕО) № 1760/2000, и преместени от една 
държава членка в друга

Or. de

Изменение 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако стопанството по 
местоназначение се намира в държава 
членка, въвела национални разпоредби 
за задължително използване на 
електронен идентификатор, 
животните се идентифицират 
посредством електронен 
идентификатор: 

заличава се

а) преди да бъдат преместени до 
стопанството по местоназначение в 
същата държава членка; или 
б) в стопанството по 
местоназначение в рамките на 
максимален срок, който се определя 
от държавата членка, в която се 
намира стопанството. 
Посоченият в буква б) максимален 
срок не трябва да надвишава 20 дни, 
считано от датата на пристигането 
на животните в стопанството по 
местоназначение. При всички случаи 
средствата за идентификация се 
поставят на животните, преди да 
напуснат стопанството по 
местоназначение. 
Първа алинея обаче не се прилага по 
отношение на животни, 
предназначени директно за кланица, 
разположена на територията на 
държавата членка, която е въвела 
национални разпоредби за 
задължително използване на 
електронен идентификатор, при 
условие че животните са заклани в 
срок от 20 дни след споменатите 
ветеринарни проверки. 

Or. it
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Изменение 67
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4в – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) преди да бъдат преместени до 
стопанството по местоназначение в 
същата държава членка; или

заличава се

Or. de

Изменение 68
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4в – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) преди да бъдат преместени до 
стопанството по местоназначение в 
същата държава членка;

заличава се

Or. es

Изменение 69
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата за идентификация се Средствата за идентификация се 
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премахват или заменят единствено с 
разрешението компетентния орган и под 
негов контрол. Такова разрешение може 
да бъде издадено само ако премахването 
или замяната не излагат на риск 
проследяването на животното.

променят, премахват или заменят 
единствено с разрешението 
компетентния орган и под негов 
контрол. Такова разрешение може да 
бъде издадено само ако промяната,
премахването или замяната не излагат 
на риск проследяването на животното.

Or. en

Изменение 70
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – тире 1
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да обменят 
данни в електронен вид между своите 
компютризирани бази данни от датата, 
на която Комисията признае пълната 
оперативност на системата за обмен на 
данни. 

Държавите членки могат да обменят 
данни в електронен вид между своите 
компютризирани бази данни от датата, 
на която Комисията признае пълната 
оперативност на системата за обмен на 
данни. Това се осъществява по начин, 
който да гарантира защита на 
данните и предотвратяване на 
всякакъв вид злоупотреба с тях, за да 
се запазят интересите на 
съответното стопанство.

Or. de

Изменение 71
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Член 6 се заменя със следния 
текст:

заличава се
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Or. en

Изменение 72
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадена държава членка не 
участва в обмена на електронни 
данни с другите държави членки в 
рамките на системата за електронен 
обмен, посочена в член 5:

заличава се

Or. de

Изменение 73
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за всяко животно, предназначено за 
търговия в рамките на Съюза, 
компетентният орган издава 
паспорт въз основа на информацията, 
съдържаща се в компютризираната 
база данни, създадена в същата 
държава членка;

заличава се

Or. de

Изменение 74
Christa Klaß



PE480.879v01-00 42/57 AM\891723BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяко животно с издаден паспорт 
се придружава от него при 
преместване на животното от една 
държава членка в друга;

заличава се

Or. de

Изменение 75
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при пристигането на животното в 
стопанството по местоназначение, 
паспортът му се предава на 
компетентните органи на 
държавата членка, в която се намира 
стопанството по местоназначение.“

заличава се

Or. de

Изменение 76
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Параграф 6 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) В случая на животни, изнасяни за 
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трети страни, паспортът се предава 
от последния стопанин на 
компетентния орган там, където 
животното се изнася.

Or. en

Изменение 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 7 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разполага с пряк достъп до 
компютризираната база данни, вече 
съдържаща информацията, която трябва 
да бъде включена в регистъра; и

а) разполага с пряк достъп до 
компютризираната база данни, вече 
съдържаща информацията, която трябва 
да бъде включена в регистъра.

Or. en

Изменение 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 7 – параграф 5 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвежда актуална информация 
директно в компютъризираната база 
данни в срок от двадесет и четири 
часа от настъпването на 
събитието.“

заличава се

Or. en
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Обосновка

Срокът от 24 часа е трудно постижим, тъй като часът на съответното събитие не 
се записва в базата данни, а само датата. Следователно би било трудно да се следи 
спазването, ако правилото се основава на часове. Също така това по-скоро би 
обезсърчило, а не насърчило поддържането на актуален електронен регистър, ако 
срокът за въвеждане на информация директно в базата данни е много стриктно 
определен, а срокът за въвеждане на информация ръчно остане по-гъвкав.

Изменение 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 9а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че всяко 
лице, което отговаря за 
идентификацията и регистрацията на 
животни, получава указания и насоки 
относно съответните разпоредби на 
настоящия регламент и на всички 
делегирани актове и актове за 
изпълнение, приети от Комисията въз 
основа на членове 10 и 10а, както и че се 
организират подходящи курсове за 
обучение.

Държавите членки гарантират, че всяко 
лице, което отговаря за 
идентификацията и регистрацията на 
животни, получава указания и насоки 
относно съответните разпоредби на 
настоящия регламент и на всички 
делегирани актове и актове за 
изпълнение, приети от Комисията въз 
основа на членове 10 и 10а, както и че се 
организират подходящи курсове за 
обучение. Тази информация е 
достъпна безплатно всеки път, 
когато се извършват промени на 
съответните разпоредби.
Държавите членки обменят най-
добри практики, за да гарантират 
добро качество на обучение и обмен на 
информация в целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 11 – буква бa (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 13 – параграф 5 – буква а) – точка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 5, буква а се добавя 
следната точка:
„iv) дали говеждото месо е получено 
от животни, хранени с генетично 
модифицирани фуражи“.

Or. en

Изменение 81
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 11 – буква бa (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 13 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следният параграф:
„5a. Считано от [6 месеца от 
влизането в сила] стопанските 
субекти и организации посочват също 
на своите етикети, когато 
говеждото месо е получено от 
клонирани животни или потомци на 
клонирани животни.“

Or. en

Изменение 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 11 – буква бб (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 13 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Добавя се следният параграф:
„5б. Считано от [6 месеца от 
влизането в сила] стопанските 
субекти и организации посочват също 
на своите етикети, когато 
говеждото месо е получено от 
животни, които са били хранени с 
генетично модифицирани фуражи.“

Or. en

Изменение 83
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12 – уводна част 
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В член 14 четвъртият параграф 
се заменя със следното:

заличава се

„Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 22б, за да 
установи правила, еквивалентни на 
посочените в първите три алинеи от 
настоящия член, по отношение на 
изрезки от говеждо месо или 
транжирано говеждо месо.“

Or. en

Изменение 84
Sophie Auconie
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Предложение за регламент
Член 1 — точка 13а (нова)
Регламент (EО) № 1760/2000
Дял II - раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а. Заглавието на дял II, част II, се 
замества от следното: „Доброволно 
етикетиране“

Or. fr

Обосновка

Въпреки, че е желателно заличаването на „системата“ за доброволно етикетиране 
(със спецификации, санкции и т.н.), доброволното етикетиране се запазва. 
Следователно е уместно да се определят общи правила за неговото регламентиране и 
за защита на потребителите (данни, които са обективни, проверими от 
компетентните органи и разбираеми за потребителите). Тези общи правила дават 
завършен вид на хоризонталното законодателство относно етикетирането.

Изменение 85
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 - 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на раздела за доброволното етикетиране не съдейства за гарантиране, 
че потребителят получава точна и достоверна информация за продукта, а това е 
основно изискване за една добра, надеждна система на етикетиране. Това 
етикетиране осигурява на потребителите важна информация и помага на 
земеделските производители да пласират продуктите си.
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Изменение 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 – 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. de

Изменение 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 – 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. it

(Виж изменението за заличаване на съображение 20)

Изменение 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 – 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. it



AM\891723BG.doc 49/57 PE480.879v01-00

BG

Обосновка

Разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо са постигнали 
отлични резултати по отношение на организацията на цялата верига, привличайки 
също така интереса на потребителя, който може да получи полезна информация с 
цел съзнателно и информирано закупуване. Премахването на тези разпоредби ще 
създаде празнина, вследствие на което ще се появят множество различни системи за 
доброволно етикетиране на говеждото месо, без подходящи и строги механизми за 
контрол.

Изменение 89
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16—18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. es

Обосновка

Предложението на Комисията би оставило законодателна празнота по отношение на 
доброволното етикетиране, което е от полза за сектора и потребителите с 
допълнителната полезна информация, допринасяща за повишаване на добавената 
стойност на продуктите.

Изменение 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 – 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. it
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Изменение 91
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 – 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. en

Изменение 92
Marisa Matias

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 – 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. en

Изменение 93
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16 – 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. заличава се

Or. en
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Изменение 94
Sophie Auconie

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (EО) № 1760/2000
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. (14) Член 16 се изменя, както следва:

Общи правила
Данните, различни от предвидените в 
част I от настоящия дял, добавени на 
етикетите от операторите или 
организациите, занимаващи се с 
продажбата на говеждо месо, трябва 
да са обективни, проверими от 
компетентните органи и разбираеми 
за потребителите.

Or. fr

Обосновка

Въпреки, че е желателно заличаването на „системата“ за доброволно етикетиране 
(със спецификации, санкции и т.н.), доброволното етикетиране се запазва. 
Следователно е уместно да се определят общи правила за неговото регламентиране и 
за защита на потребителите (данни, които са обективни, проверими от 
компетентните органи и разбираеми за потребителите). Тези общи правила придават 
завършен вид на хоризонталното законодателство относно етикетирането.

Изменение 95
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16—18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. (14) Членове 16, 17 и 18 се заличават.
Без да засягат разпоредбите на член 
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1а, Комисията гарантира, че 
разпоредбите на заличените членове 
са отразени с необходимите 
актуализации и подобрения в 
общностната нормативна уредба по 
отношение на говеждото месо.

Or. es

Изменение 96
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Членове 16—18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават. (14) Членове 16, 17 и 18 се заличават.
Комисията гарантира, че 
разпоредбите на заличените членове 
са отразени с необходимите 
актуализации и подобрения в 
общностната нормативна уредба по 
отношение на говеждото месо.

Or. es

Обосновка

Предложението на Комисията би оставило правна празнота по отношение на 
доброволното етикетиране, което е от полза за сектора и потребителите с 
допълнителните полезни информации, допринасящи за повишаване на добавената 
стойност на продуктите.

Изменение 97
Sophie Auconie

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (EО) № 1760/2000
Членове 16 - 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Членове 16, 17 и 18 се заличават (14) Членове 17 и 18 се заличават.

Or. fr

Обосновка

Тъй като „системата“ за доброволно етикетиране не доказа своята полезност, е 
уместно тя да бъде заличена.

Изменение 98
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 19 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дефиниране на мляното говеждо 
месо, изрезките от говеждо месо или 
транжираното говеждо месо, 
посочени в член 14;

заличава се

Or. en

Изменение 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) специфичните обозначения, които 
могат да бъдат поставяни на 
етикетите; 

заличава се

Or. it
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(Виж изменение към съображение 22)

Изменение 100
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 19 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) специфичните обозначения, които 
могат да бъдат поставяни на етикетите;

б) дефиниране на и изисквания за
специфичните обозначения, които могат 
да бъдат поставяни на етикетите;

Or. en

Обосновка

Изискванията за разрешение за специфични обозначения, които могат да бъдат 
поставяни върху етикетите, варират според държавата членка и следователно 
водят до нарушаване на конкуренцията между стопанските субекти в различните 
държави членки. Поради това е целесъобразно да има насоки за условията, при които 
могат да бъдат поставяни конкретни обозначения върху етикетите.

Изменение 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 19 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разпоредбите за етикетиране, 
свързани с опростяване на 
обозначението за произход; 

заличава се

Or. it

(Виж изменение към съображение 22)
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Изменение 102
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 19 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) процедурата за одобрение във 
връзка с условията за етикетиране на 
опаковките от транжирано месо;

заличава се

Or. en

Изменение 103
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 22б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 5, член 4а, 
параграф 2 и членове 5, 7, 10, 14 и 19, 
се предоставя на Комисията за 
неограничен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент или от всяка друга 
дата, определена от законодателя.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 4, параграф 5, член 4а, 
параграф 2 и членове 5, 7, 10 и 19, се 
предоставя на Комисията за срок от 5 
години, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент или от 
всяка друга дата, определена от 
законодателя.

Or. en

Изменение 104
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 1 – точка 19а (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 23а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Добавя се следният член:
Член 23а

Докладване
Не по-късно от пет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията представя 
доклад пред Европейския парламент и 
пред Съвета.

Or. es

Изменение 105
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Преходни разпоредби

Член 1, точка 14 влиза в сила на 1 
януари 2014 г.

Or. es

Изменение 106
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Преходни разпоредби

Член 1, точка 14 влиза в сила на 1 
януари 2014 г.
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Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да се предвиди достатъчно дълъг срок за подготовка и 
приемане на по-подходяща специална нормативна уредба на равнище ЕС по отношение 
на доброволното етикетиране.


