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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението 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
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0525),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4, 
буква б) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е 
внесла предложението (C7 0227/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
7 декември 2011 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... 2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ...
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Изменение 1

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 позволяващ 
единствено на стопаните, които 
вероятно ще имат бързи ползи от нея 
при управление на стопанството си да 
изберат въвеждането на ЕИ.

Or. fr

Изменение 2

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. Считано от този момент за 
информацията, свързана с 
елементите по членове 13 и 15 от 
Регламент (ЕО) №1760/2000 за 
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създаване на система за 
идентификация и регистрация на 
едър рогат добитък и относно 
етикетирането на говеждо месо и 
продукти от говеждо месо, ще се 
прилага хоризонталното 
законодателство в сила, в това число 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета
за предоставянето на информация за 
храните на потребителите1.
_____________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. fr

Изменение 3

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.

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 провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на равнище експерти.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Изпълнителните правомощия 
следва да бъдат предоставени на 
Комисията, за да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент по отношение на 
регистрацията на стопанствата, които 
използват алтернативни средства за 

(23) Изпълнителните правомощия 
следва да бъдат предоставени на 
Комисията, за да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент по отношение на 
регистрацията на стопанствата, които 
използват алтернативни средства за 
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идентификация, техническите 
характеристики и начините на обмен на 
данни между компютризираните бази 
данни на държавите-членки, формàта и 
конструкцията на средствата за 
идентификация, техническите 
процедури и стандарти за прилагането 
на ЕИ, формàта на паспортите и на 
регистъра, който трябва да се поддържа 
във всяко стопанство, правилата 
относно условията за прилагане на 
наложените на титулярите санкции от 
държавите-членки съгласно Регламент 
(ЕО) № 1760/2000. Тези правомощия 
следва да се упражняват в съответствие 
с разпоредбите на 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.

идентификация, техническите 
характеристики и начините на обмен на 
данни между компютризираните бази 
данни на държавите членки, 
декларирането на факта, че 
системата за обмен на данни между 
държавите-членки функционира 
изцяло, формàта и конструкцията на 
средствата за идентификация, 
техническите процедури и стандарти за 
прилагането на ЕИ, формàта на 
паспортите и на регистъра, който трябва 
да се поддържа във всяко стопанство, 
правилата относно условията за 
прилагане на наложените на титулярите 
санкции от държавите-членки съгласно 
Регламент (ЕО) № 1760/2000, както и 
необходимите правила, с които да се 
осигури точното спазване на 
разпоредбите, по-специално по 
отношение на контрола, 
административните санкции и 
различните максималните срокове, 
посочени в настоящия регламент. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
разпоредбите на 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. fr

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
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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 
на свой ред предоставя на 
останалите държави членки, на ясно 
разбираем от съответните държави 
членки език, обощение на 
приложимите национални разпоредби 
в случай на превозване на животни 
към държавите членки, които са 
избрали задължителната ЕИ.

Or. fr

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучение Информация

Or. fr

Изменение 7

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 

Държавите членки гарантират, че всяко 
лице, което отговаря за 
идентификацията и регистрацията на 
животни, получава указания и насоки 
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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.“ 

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. При всяко изменение на 
съответните разпоредби и колкото 
често това е необходимо тези 
сведения ще бъдат съобщавани, без да 
възникват разноски за получателя.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 19 - букви б) и в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. fr

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 - точка 19 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1760/2000
Член 23а

Текст, предложен от Комисията Изменение

19а) Добавя се следният член:
„Член 23а
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Проследяване на развоя
Най-късно пет години след влизането 
в сила на настоящия регламент 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, а при 
необходимост също така 
съответните предложения относно 
прилагането на настоящите 
разпоредби и необходимите стъпки за 
постигането или запазването на 
оптимално ниво на продоволствена 
сигурност.

Or. fr
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Предмет на предложението за регламент 

Настоящото предложение цели да отговори на 3 нови предизвикателства: 

1/ отчитане на новопоявилата се технология за електронна идентификация на едрия 
рогат добитък в Регламент (ЕО)№1760/2000;
2/ опростяване на разпоредбите относно етикетиране на говеждото месо
3/ актуализиране на правилата относно компетентността, предоставена на Комисията, 
за да се отчете влизането в сила на Договора от Лисабон и на новите разпоредби 
относно делегираните актове и актовете за изпълнение. 

Става въпрос да се гарантира яснотата и приложимостта на законодателството относно 
идентификацията и проследяването на едрия рогат добитък и следователно да се 
достигне оптимално равнище на продоволствена сигурност.

Позиция на докладчика

Продоволствената сигурност е част от основните грижи на европейските граждани. 
Следователно европейското законодателство следва да им осигури оптимална защита 
посредством актуализация и укрепване на разпоредбите веки път, когато това е 
необходимо. По този начин вследствие на кризата със спонгиформната енцефалопатия 
по говедата (СЕГ), през 1997 г.Европейският съюз прие строги правила относно 
идентификацията и проследяването на едрия рогат добитък. Докладчикът приветства 
настоящото законодателно предложение на Комисията, тъй като то ще засили 
сигурността на говеждото месо, предназначено за гражданите. Независимо от това тя 
предлага някои допълнителни разяснения по всеки един от трите раздела на текста. 

1/ Електронна идентификация

Електронната идентификация на едрия рогат добитък позволява набирането на по-
достоверни данни, което укрепва системата за проследяване и следователно 
продоволствената сигурност. От друга страна тя позволява ускоряването на 
регистрацията на едрия рогат добитък, автоматизирането на някои задачи и 
осигуряването на по-ефикасно управление на стадата. Следователно е уместно да се 
насърчи развитието на тази нова технология. Необходимо е актуализиране на 
съществуващото законодателство, а именно с цел признаването на електронната 
идентификация като официално средство за идентификация на едрия рогат добитък. 
Необходимо е също така да се осигури хармонизиране на техническите стандарти, за да 
се избегне евентуален произволен развой на този метод на идентификация и 
отсъствието на взаимодействие между националните системи. 

Независимо от това, предвид голямото многообразие, характеризиращо положението, в 
което се отглежда едър рогат добитък в Европа, електронната идентификация следва да 
продължи да бъде доброволна за животновъдите, освен ако съответната държава-
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членка не избере да я наложи на своята територия. Докладчикът подкрепя изцяло този 
подход, който се състои в стимулирането на животновъдите да изберат тази 
технология, а не цели нейното принудително налагане. Тъй като при големите 
стопанства и някои животновъдни сектори се наблюдава по-голяма приложимост на 
електронната идентификация е уместно да им се предостави възможност за по-бързо 
преминаване към използването на този нов метод Всъщност посредством настоящият 
регламент, чрез обогатяването на пазара на електронните устройства, докладчикът 
очаква спад в цените и всеобхватно прилагане на този метод за идентификация, 
съгласно развиващите се събития по света.

Освен предложенията на Комисията докладчикът призовава информирането на 
участниците в системата за идентификация и регистрация на животните да бъде от една 
страна „ без възникване на разходи за получателя”, за да бъдат предпазени дребните
земеделски производители и другите участници в системата за идентификация и от 
друга – тя да бъде обновявана „ всеки път, когато това е необходимо”, за да отчита 
адаптирането на Регламент (ЕО) №1760/2000 и на делегираните актове и на актовете за 
изпълнение, които ще бъдат приемани въз основа на този регламент. Освен това, за да 
не се възпрепятства търговията в рамките на вътрешния пазар, докладчикът счита, че е 
необходимо Комисията да информира държавите членки за приетите разпоредби на 
територията на държавите членки, които са избрали като опция въвеждането на 
задължителната електронна идентификация. 

2/ опростяване на етикетирането

Докладчикът приветства желанието на Комисията да опрости етикетирането на 
говеждото месо, като се премахнат разпоредбите за доброволното етикетиране. Те 
реално представляват сериозна административна тежест, която не е компенсирана със 
значителни предимства. При все това докладчикът счита, че аспектите, свързани с 
етикетирането на говеждото месо, са обхванати от хоризонталното законодателство и 
не следва да бъдат предмет на предоставяне на правомощия на Комисията. 
Законодателят следва изцяло да поеме своята отговорност по отношение на съставянето 
на законодателството.

3/ актуализиране на правомощията, предоставени на Комисията

Докладчикът не се противопоставя на предоставянето на правомощия на Комисията във 
връзка с приемането на някои делегирани актове и на актове за изпълнение. Тя 
припомня обаче, че предоставянето на правомощия може да бъде отменено във всеки 
един момент от Европейския парламент или от Съвета и че всички законодатели следва 
да бъдат напълно информирани във връзка с изготвянето на актове, основаващи се на 
Регламент (ЕО) № 1760/2000. И най-накрая тя изисква Комисията да представя на 
Европейския парламент и на Съвета доклад най-късно пет години след влизането в сила 
на настоящия регламент, а при необходимост също така съответните предложения 
относно прилагането на настоящите разпоредби и необходимите стъпки за постигането 
или запазването на оптимално равнище на продоволствена сигурност.


