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КРАТКА ОБОСНОВКА

В контекста на новата многогодишна финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. бяха 
отпуснати общо 1 891 936 евро за разходи във връзка с хранителната верига, здравето и 
хуманното отношение към животните,  здравето на растенията и растителния 
репродуктивен материал.  

Понастоящем действаща в областта правна уредба се състои основно от Решение 
2009/470/ЕО на Съвета по отношение на ветеринарните програми за ликвидиране на 
болести и зоонози и ветеринарните спешни мерки, Директива 2000/29/ЕО на Съвета по 
отношение на фитосанитарните мерки и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета относно официалния контрол. Други специални финансови 
разпоредби се съдържат в други регламенти.

Комисията, в контекста на общо преразглеждане на действащото законодателство в 
областта на здравето и безопасността в агрохранителната верига, наречена „По-здрави 
животни и растения за по-сигурна хранителна верига“, предлага да се заменят 
посочените правни основания, които понастоящем са в сила, с нови уеднаквени 
финансови разпоредби, които са в съответствие с разпоредбите на новата 
многогодишна финансова рамка, както и с Договора от Лисабон; предложеният от 
Комисията регламент ще обхване всички разходи за проверки и изпълнението на 
цялото законодателство по отношение на програмите за ликвидиране и за спешни 
мерки, фитосанитарните мерки, финансирането на официалния контрол,  границите на 
остатъчни вещества от пестициди в храните и фуражите от растителен и животински 
произход, пускането на пазара на продукти за растителна защита и устойчиво 
използване на пестициди.

Докладчикът приветства новото предложение на Комисията, и в частност, целта да се 
рационализира финансова рамка, която иначе би била прекалено сложна и 
фрагментирана.

Общи и опростени финансови разпоредби ще са от полза при планирането и 
финансовото управление на програмите в областта на хранителната и растителната 
верига, здравето на растенията и хуманното отношение към животните, растенията и 
растителния репродуктивен материал; и следователно без съмнение ще допринесат за 
постигането на крайната цел за по-сигурна хранителната верига по отношение на  
опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Следователно предложените изменения се предназначени да допълнят усилията на 
Европейската комисия в посока на хоризонталния Финансовия регламент, който да 
бъде  ясен, гъвкав, рационализиран и, в същото време, се стремят да коригират някои от 
установените проблеми.

По-специално, докладчикът счита, че е важно да се разшири категорията на програми, 
които имат потенциал да бъдат допуснати за финансиране от страна на ЕС, като се  
премахне предвиждането за минимален праг на безвъзмездните средства, включително  
с оглед на многоаспектния характер и размер на програмите, допустими за  
съфинансиране; в същото време, се разширява в рамките на всяка глава от регламента, 
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списъкът на категориите разходи, които са потенциално допустими за финансиране, 
включително, наред с другото, и на разходите по обезщетяване на операторите за 
умъртвяване и клане на унищожените животни; разходите по обезщетяване на  
операторите за стойността на унищожените растения и растителни продукти, 
обезщетения за съответните разходи за транспорт и логистика, както и за други 
конкретни мерки, имащи за цел предотвратяване на по-нататъшното разпространение 
на болести и/или вредни организми. 

Също така счетохме за необходимо да се изясни по-добре, отново с цел евентуално 
обезщетяване на операторите, понятието „пазарна стойност“ за животни, животински 
продукти, растения, растителни продукти и други предмети, които са били унищожени 
или отстранени при изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Освен това ни се струва важно да поправим някои ограничения  по отношение на 
административните срокове, предвидени в предложението на Европейската комисия за 
представянето на националните програми за одобрение от Комисията, за представяне 
на междинни и окончателни доклади и за представяне на последващите искания за 
плащане. 

В заключение, докладчикът счита за важно да се разширят допълнително, в рамките на  
прогнозите, свързани с предоставянето на финансова подкрепа за официален контрол, 
програмите за обучение, които вече са предвидени в полза на националните 
компетентни органи, както и за други частни оператори от сектора, които се ползват с 
признание и представителство, като счита от особена важност разпространението на 
информация и насърчаването на единни стандарти, гарантиращи защита на 
потребителите и високо равнище на защита на човешкото здраве, здравето на 
животните и растенията в цялата хранителната верига.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Отговорност на Съюза е да следи за 
правилното изразходване на 
финансовите средства, както и да 
предприема мерки в отговор на 
необходимостта от опростяване на 

(10) Отговорност на Съюза е да следи за 
правилното изразходване на 
финансовите средства, както и да 
предприема мерки в отговор на 
необходимостта от опростяване на 
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разходните програми на Съюза, така че 
да се намалят административната 
тежест и разходите за 
бенефициерите на финансовите 
средства и за всички участващи лица,
както това е заложено в Съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Разумно регулиране в 
Европейския съюз“. От съображения 
за ефективност на разходите, както 
за Комисията, така и за държавите 
членки, следва да се преустанови 
предоставянето на безвъзмездни 
средства под определен размер.

разходните програми на Съюза, както 
това е заложено в Съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Разумно регулиране в 
Европейския съюз“.

Or. it

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на настоящия 
регламент на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия по отношение на 
изготвянето и изменянето на
списъците на болести по животните 
и зоонози, във връзка с които е 
допустимо финансиране от Съюза, 
както и изготвянето на работните 
програми. Когато изменя списъка на 
болестите по животните, във връзка 
с които е допустимо финансиране на 
спешни мерки, Комисията следва да 
взема предвид болестите по 
животните, които трябва да бъдат 
обявявани в съответствие с 
Директива 82/894/ЕИО на Съвета от 
21 декември 1982 г. относно обявяване 
на болестите по животните в 

(28) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
изготвянето на работните програми.  
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 г. за установяване на общите 
правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.
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рамките на Общността. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. it

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Поради факта, че в 
първоначалните списъци на болести 
по животните и зоонози, във връзка с 
които е допустимо финансиране в 
областта на здравеопазването на 
животните, следва просто да се 
посочат, без каквито и да било 
промени, болестите по животните и 
зоонозите, във връзка с които вече е 
допустимо такова финансиране по 
силата на Решение 2009/470/ЕО на 
Съвета от 25 май 2009 г. относно 
разходите във ветеринарната област, 
за приемането на тези първоначални 
списъци следва да се използва 
процедурата по консултиране.

заличава се

Or. it
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 а) На Комисията следва да се 
делегира правомощие да приемане 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС с цел включване или изменение 
на някои несъществени елементи в 
настоящия регламент по отношение 
на изменението на списъците с 
болестите по животните и 
зоонозите, допустими за финансиране 
от Съюза. 

Or. it

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30 б) На  Комисията би трябвало да 
се делегира правомощие да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС по отношение на приемането 
на общи или отделни годишни или 
многогодишни работни програми за 
прилагането на мерките, посочени в 
дял II, с изключение на мерките, 
посочени в глава I, раздел 1 и глава II, 
раздел 1.

Or. it
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Изменение 6

Текст, предложен от Комисията 

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31 а) Освен това на Комисията 
следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с извънредната 
процедура в надлежно обосновани 
случаи на рискове за общественото 
здраве или здравето на животните с 
оглед приемането на профилактични  
здравни мерки срещу болести и зарази, 
различни от бяс, които е възможно да 
засегнат домашни любимци от 
видовете, посочени в приложение I. 

Or. it

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максимални проценти и минимален
размер на безвъзмездните средства

Максимален размер на безвъзмездните 
средства

Or. it

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) трансгранични действия, 
осъществявани съвместно от две или 
повече държави членки с цел контрол 
или ликвидиране на вредители или на 
болести по животните;

a) трансгранични действия, 
осъществявани съвместно от две или 
повече държави членки с цел
профилактика и ликвидиране на 
вредители или на болести по животните;

Or. it

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се отнасят до контрола на сериозни 
рискове за Съюза, свързани със
здравеопазването;

a) се отнасят до профилактиката и
контрола на сериозни рискове за Съюза, 
свързани със здравеопазването;

Or. it

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Не се отпускат безвъзмездни 
средства в размер под 50 000 EUR.

4. заличава се

Or. it

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Могат да се допуснат субсидии до 
максималните размери, посочени в 
член 6, параграфи 1,2 и 3, 
включително за мерките, приети въз 
основа на подозрение за поява на 
някоя от болестите, изброени в 
съответствие с член 8, при условие на 
действителна поява на същата 
болест. 

Or. it

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез акт за изпълнение Комисията 
изготвя списък на болестите по животните,
във връзка с които е допустимо
финансиране съгласно член 7. В този 
списък фигурират болестите по 
животните, посочени в член 3, 
параграф 1, член 4, параграф 1, член 6, 
параграф 2 и член 14, параграф 1 от 
Решение 2009/470/ЕО. Този акт за 
изпълнение се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена в 
член 39, параграф 2 от настоящия 
регламент.

1. Болестите по животните, изброени в 
приложение І А. могат да бъдат 
допустими за финансиране съгласно член 7.

Or. it

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2



PA\1005138BG.doc 11/29 PE516.768v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да изменя списъка на болестите по 
животните, изготвен съгласно параграф 1, 
като взема предвид болестите по животните, 
които трябва да бъдат обявявани в 
съответствие с Директива 82/894/ЕИО, и 
болестите, които е вероятно да 
представляват нова заплаха за Съюза поради 
своето сериозно въздействие върху:

2. Чрез делегирани актове и в 
съответствие с член 38 б Комисията може 
да изменя списъка на болестите по
животните, изготвен съгласно параграф 1, 
като взема предвид болестите по животните, 
които трябва да бъдат обявявани в 
съответствие с Директива 82/894/ЕИО, и 
болестите, които е вероятно да 
представляват нова заплаха за Съюза поради 
своето сериозно въздействие върху:

a) човешкото здраве; a) човешкото здраве;
б) здравето на животните или хуманното 
отношение към тях; или

б) здравето на животните или хуманното 
отношение към тях; или

в) производството на селскостопански 
продукти или аквакултури или върху 
свързани с това производство сектори на 
икономиката.

в) производството на селскостопански 
продукти или аквакултури или върху 
свързани с това производство сектори на 
икономиката.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, параграф 
3 от настоящия регламент. 

Or. it

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на пазарната стойност на 
животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

a) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
заклани или умъртвени животни, в 
границите на цената на животните при 
нормални условия на пазара;

Or. it
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a а) разходи по клането и 
умъртвяването на животни; 

Or. it

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите на пазарната
стойност на тези продукти
непосредствено преди да бъдат 
унищожени;

б) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите или под
пазарната цена на тези продукти при 
нормални условия на пазара;

Or. it

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) разходи за обезщетяване на 
операторите за привеждането в 
действие на определени мерки за 
биологична сигурност;  

Or. it
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква e) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разходи за транспорт на кланичните 
трупове до преработвателните 
предприятия, когато е приложимо;

е) разходи за унищожаване и транспорт 
на кланичните трупове и други свързани 
с тях логистични разходи;

Or. it

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж а) в надлежно обосновани случаи –
разходи за обезщетяване на 
собствениците за загуби, понесени 
поради загуба на пазарна стойност на 
животни, подложени на кампания по 
ваксиниране при извънредни 
обстоятелства; 

Or. it

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез акт за изпълнение Комисията 
изготвя списък на болестите по 
животните и на зоонозите, във връзка с 
които е допустимо финансиране 
съгласно член 10. В този списък 

1. Списък на болестите по животните и 
на зоонозите, изброени в приложение І 
Б. Могат да бъдат допустими за
финансиране съгласно член 10.
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фигурират болестите по животните 
и зоонозите, посочени в списъка в 
приложение І към Решение 
2009/470/ЕО. Този акт за изпълнение 
се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 39, параграф 2 от 
настоящия регламент.

Or. it

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да изменя списъка, изготвен в 
съответствие с параграф 1, като взема 
предвид:

2. Чрез делегирани актове в съответствие 
с член 38 б Комисията може да изменя 
списъка, изготвен в съответствие с 
параграф 1, като взема предвид:

a) ситуацията във връзка с болести по 
животните, които оказват сериозно 
въздействие върху животновъдството или 
търговията с животни;

a) ситуацията във връзка с болести по 
животните, които оказват сериозно 
въздействие върху животновъдството или 
търговията с животни;

б) разпространението на зоонози, които 
представляват риск за човека; или

б) разпространението на зоонози, които 
представляват риск за човека; или

в) новите научни или епидемиологични 
тенденции.

в) новите научни или епидемиологични 
тенденции.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, параграф 
3 от настоящия регламент.

Or. it

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 12 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
животни, заклани или умъртвени в 
рамките на националната програма, в 
границите на пазарната стойност на 
животните непосредствено преди да 
бъдат заклани или умъртвени;

в) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
животни, заклани или умъртвени в 
рамките на националната програма, в 
границите на цената на животните при 
нормални условия на пазара;

Or. it

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 12 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) разходи по клането и 
умъртвяването на животни; 

Or. it

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 12 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите на пазарната
стойност на тези продукти
непосредствено преди да бъдат 
унищожени;

г) разходи за обезщетяване на 
собствениците за стойността на техните 
унищожени продукти от животински 
произход, в границите или под
пазарната цена на тези продукти при 
нормални условия на пазара;

Or. it
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) разходи за унищожаване и 
транспорт на кланичните трупове и 
други свързани с тях логистични 
разходи;

Or. it

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 12 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з а) разходи за обезщетяване на 
операторите за привеждането в 
действие на определени мерки за 
биологична сигурност; 

Or. it

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 12 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и а) в надлежно обосновани случаи –
разходи за обезщетяване на 
собствениците за загуби, понесени 
поради загуба на пазарна стойност на 
животни, подложени на кампания по 
ваксиниране при извънредни 
обстоятелства; 
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Or. it

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 януари всяка година с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 1 
януари — 31 декември същата година.
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

2. Годишните национални програми и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 декември на годината, 
която предхожда годината на 
започването на тези програми, с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 1 
януари — 31 декември на 
допустимата за финансиране година.
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

Or. it

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 31 януари 
на първата година от периода на 
изпълнението им с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 

3. Многогодишните национални 
програми и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до  
31 декември на годината, която 
предхожда годината на започването 
на тези програми, с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
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на периода на изпълнението им. първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

Or. it

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка година до 31 март и за всяка
одобрена годишна или многогодишна 
национална програма държавите членки 
представят на Комисията годишен 
подробен технически и финансов 
доклад за предходната година, като 
включват в него постигнатите 
резултати, измерени въз основа на 
посочените в член 13, параграф 2, 
буква ж) показатели, и подробен отчет 
за направените допустими разходи.

Всяка година до 30 април и за всяка 
одобрена годишна или многогодишна 
национална програма държавите членки 
представят на Комисията годишен 
подробен технически и финансов 
доклад за предходната година, като 
включват в него постигнатите 
резултати, измерени въз основа на 
посочените в член 13, параграф 2, 
буква ж) показатели, и подробен отчет 
за направените допустими разходи.

Освен това всяка година до 31 юли и за 
всяка одобрена годишна национална 
програма държавите членки представят 
на Комисията междинни технически и 
финансови доклади.

Освен това всяка година до 31 август и 
за всяка одобрена годишна национална 
програма държавите членки представят 
на Комисията междинни технически и 
финансови доклади.

Or. it

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявката за плащане за дадена година 
във връзка с определена национална 
програма се подава от държавата членка 
до Комисията до 31 март на 

Заявката за плащане за дадена година 
във връзка с определена национална 
програма се подава от държавата членка 
до Комисията до 30 април на 
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следващата година. следващата година.

Or. it

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходи за обезщетяване на 
засегнатите оператори за унищожаване 
и последващо отстраняване на растения, 
растителни и други продукти и за 
почистване и обеззаразяване на 
помещенията, земята, водата, почвата, 
растителната среда, съоръженията, 
машините и оборудването;

в) разходи за обезщетяване на 
засегнатите оператори за унищожаване 
и последващо отстраняване на растения, 
растителни и други продукти, както и 
за свързаните с тях логистични и 
транспортни разходи, и за почистване 
и обеззаразяване на помещенията, 
земята, водата, почвата, растителната 
среда, съоръженията, машините и 
оборудването;

Or. it

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) разходи за обезщетяване на 
операторите за стойността на 
растения, растителни продукти и 
други продукти, унищожени в 
следствие на мерките по 
изкореняване или ограничаване, или 
други приети спешни мерки; 
обезщетението ще бъде по-малко или 
ще е равно на стойността на 
посочените растения и продукти при 
нормалните условия на пазара;
- разходи за обезщетяване на 
операторите за други свързани загуби, 
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понесени в следствие на приемането 
на посочените спешни мерки;

Or. it

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) разходи за обезщетяване на 
операторите за прилагане на 
конкретни необходими мерки за 
биологична сигурност за защита на 
Съюза от разпространение на 
конкретни вредни организми. 

Or. it

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 и параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните програми за наблюдение и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 януари всяка година с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 1 
януари — 31 декември същата година.
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
допустимост.

2. Годишните програми за наблюдение и 
свързаното с тях финансиране се 
одобряват до 31 декември на годината, 
която предхожда годината на 
започването на тези програми, с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 
направените разходи в периода 1 
януари — 31 декември на 
допустимата за финансиране година.
След представянето на междинните 
доклади, посочени в член 15, и ако е 
необходимо, Комисията може да измени 
тези решения за целия период на 
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допустимост.
3. Многогодишните програми за 
наблюдение и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до 31 януари 
на първата година от периода на 
изпълнението им с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

3. Многогодишните програми за 
наблюдение и свързаното с тях 
финансиране се одобряват до  
31 декември на годината, която 
предхожда годината на започването 
на тези програми, с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

Or. it

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 и параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до
31 януари всяка година с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода 1 януари — 31 
декември същата година. След 
представянето на междинните доклади, 
посочени в член 15, и ако е необходимо, 
Комисията може да измени тези 
решения за целия период на 
допустимост.

2. Годишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до
31 декември на годината, която 
предхожда годината на започването 
на тези програми, с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
приложените мерки и направените 
разходи в периода 1 януари — 31 
декември на допустимата за 
финансиране година. След 
представянето на междинните доклади, 
посочени в член 15, и ако е необходимо, 
Комисията може да измени тези 
решения за целия период на 
допустимост.

3. Многогодишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до
31 януари на първата година от 
периода на изпълнението им с 
решение за отпускане на безвъзмездни 
средства за приложените мерки и 

3. Многогодишните програми за най-
отдалечените региони и свързаното с 
тях финансиране се одобряват до
31 декември на годината, която 
предхожда годината на започването 
на тези програми, с решение за 
отпускане на безвъзмездни средства за 
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направените разходи в периода от 1 
януари на първата година от 
изпълнението до края на периода на 
изпълнението им.

приложените мерки и направените 
разходи в периода от 1 януари на 
първата година от изпълнението до края 
на периода на изпълнението им.

Or. it

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходи за изпращане на проби, за 
командировки и за провеждане на 
срещи и на дейности по обучение.

г) разходи за изпращане на проби, за 
командировки, за провеждане на срещи, 
за участие в програми за обмен, 
включително на международно 
равнище, за организиране и участие в
дейности по обучение, отворени и за 
оператори от съответното 
представителство в сектори и за 
участници от трети държави, по-
конкретно от развиващи се държави с 
цел насърчаване на хармонизиран 
подход по отношение на 
официалните проверки.

Or. it

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът може също така да 
финансира обучението на други 
оператори от съответното 
представителство в сектора по 
конкретни теми с цел 
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разпространение на информация и 
познания, допринасяне за повишаване 
на информацията и защитата на 
потребители и гарантиране на 
единни стандарти за осигуряване на 
висок стандарт за защита на 
здравето на хората, животните и 
растенията по цялата хранителна 
верига; 

Or. it

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – букви а) и б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за организиране на дейности 
по обучение или обмен;

a) разходи за организиране на дейности 
по обучение или обмен, включително 
на международно равнище;

б) пътни разходи и разходи за 
настаняване на служители на 
компетентните органи, участващи в 
обучението.

б) пътни разходи и разходи за 
настаняване на служители на 
компетентните органи, участващи в 
обучението и на оператори на 
съответното представителство в 
сектора;

Or. it

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходи за лабораторни изследвания, a) разходи за за вземане на проби и
лабораторни изследвания,

Or. it
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема общи или отделни годишни или 
многогодишни работни програми за 
прилагането на мерките, посочени в дял II, с 
изключение на мерките, посочени в глава I, 
раздел 1 и глава II, раздел 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 3.

1. Чрез делегирани актове Комисията 
приема общи или отделни годишни или 
многогодишни работни програми за 
прилагането на мерките, посочени в дял II, с 
изключение на мерките, посочени в глава I, 
раздел 1 и глава II, раздел 1.

Or. it

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 38 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Упражняване на делегирани правомощия
1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.
2. Правомощията да приема делегираните 
актове, посочени в член 8, параграф 2, 
член 11, параграф 2 и член 35, се 
предоставят на Комисията за срок от 
5 години, считано от 28 юни 2013 г.  
Комисията изготвя доклад относно 
делегираното правомощие не по-късно от 
девет месеца преди края на петгодишния 
период. Делегирането на правомощия се 
подновява мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът не 
възрази срещу подобно подновяване не по-
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късно от 3 месеца преди изтичането на 
всеки срок.
3. Делегирането на правомощия, посочено 
в член 8, параграф 2, член 11, параграф 2 и 
член 35, може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за отмяна се 
прекратява посоченото в него делегиране 
на правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския съюз 
или на по-късна, посочена в решението 
дата. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 2, член 11, параграф 2 и член 35, 
влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. it

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 38 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура по спешност
1. Делегирани актове, приети съгласно 
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настоящия член, влизат в сила незабавно 
и се прилагат, докато не бъде представено 
възражение в съответствие с параграф 2. 
В уведомлението относно делегиран акт 
до Европейския парламент и Съвета се 
посочват причините за използването на 
процедурата за спешни случаи.
2. Европейският парламент или Съветът 
могат да възразят срещу делегиран акт в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 38б, параграф 5. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно, след 
като бъде уведомена относно решението 
за повдигане на възражение от страна на 
Европейския парламент или Съвета.

Or. it

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията съобщава заключенията от 
оценките, посочени в параграфи 1 и 2, на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите.

4. Комисията съобщава заключенията от 
оценките, посочени в параграфи 1 и 2, на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, които 
според случая се придружават със 
законодателни предложения, съдържащи 
корекции с цел постигане на целите на 
член 2.

Or. it

Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага в случай 
на поява на територията на държава 
членка на следните болести: 
- чума по говедата, 

- чума по дребния преживен добитък, 
- везикулозна болест по свинете, 
- син език по овцете, 
- болест на Тешен, 
шарка по овцете или по козите, 
- треска от долината на Рифт, 
-Лаймска болест, 
-  африканска чума по конете,
- везикулозен стоматит, 
- венецуелски вирусен енцефаломиелит по 
конете, 
- хеморагична болест по елените, 
- класическа чума по свинете, 
- африканска чума по свинете, 
- заразна плевропневмония по говедата, 
- епизоотична хематопоетична некроза 
по рибите (EHN), 
- епизоотичен улцеративен синдром по 
рибите (EUS), 
- инфекция с Bonamia exitiosa, 
инфекция с Perkinsus marinus, 
-инфекция с Microcytos mackini, 
- синдром на Taura при ракообразни, 
болестта Yellowhead при ракообразни,
- птичи грип,
- Нюкасълска болест,
- шап.

Or. it
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Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение І б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИ
– Туберкулоза по говедата
– Бруцелоза по овцете и козите (B.  
melitensis)
– Син език в ендемични или области с 
висок риск
- Африканска чума по свинете
- Везикулозна болест по свинете
- Класическа чума по свинете
- Антракс
- Заразна плевропневмония по говедата
- Птичи грип 
-Бяс
- Ехинококоза
- Трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии (ТСЕ)
- Кампилобактериоза
- Листериоза
- Салмонелоза (зоонозна салмонела)
- Трихинелоза
- E. сoli, произвеждаща веротоксин 
(VTEC)
-Вирусна хеморагична септицемия (VHS)
- Инфекциозна хематопоетична некроза
- Болестта вирусна инфекция с Koi herpes 
(KHV)
- Инфекциозна анемия по сьомгата
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- Инфекция с Marteilia refringens
- Инфекция с Bonamia ostreae
- Ихтиофтириус по ракообразните

Or. it


