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BG Единство в многообразието BG 

1.9.2010 A7-0230/1 

Изменение  1 

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter 

от името на групата Verts/ALE 

 

Второ четене A7-0230/2010 

Elisabeth Jeggle 

Защита на животните, използвани за научни цели 

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD) 

Позиция на Съвета 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 

 

Позиция на Съвета Изменение 

1. Като спазват общите правила по 

Договора, държавите-членки могат да 

запазят разпоредби, които са в сила на 

...*, насочени към гарантиране на по-

голяма защита на животните, попадащи 

в нейния обхват, в сравнение с 

разпоредбите, предвидени в настоящата 

директива. 

1. Като спазват общите правила по 

Договора, държавите-членки могат да 

запазят разпоредби, които са в сила на 

…*, насочени към гарантиране на по-

голяма защита на животните, попадащи 

в нейния обхват, в сравнение с 

разпоредбите, предвидени в настоящата 

директива, или да приемат разпоредби 

с тази цел в бъдеще. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящата директива позволява на държавите-членки да приемат по-строги мерки, 

отколкото съдържащите се в нея.  Изразът "да приемат" следва да се включи 

отново, в противен случай държавите-членки, които понастоящем нямат 

прогресивно законодателство, няма да могат да го приемат в бъдеще.  Това изменение 

възстановява позицията на ЕП относно националните мерки. 
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Изменение  2 

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter 

от името на групата Verts/ALE 

 

Второ четене A7-0230/2010 

Elisabeth Jeggle 

Защита на животните, използвани за научни цели 

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD) 

Позиция на Съвета 

Член 8 – параграф 1 – алинея 2 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Инвалидизиращо клинично състояние за 

целите на настоящата директива 

означава намаляване на нормалната 

физическа или психологическа 

способност на дадено лице да извършва 

действия. 

Инвалидизиращо клинично състояние за 

целите на настоящата директива 

означава значително намаляване на 

нормалната физическа или 

психологическа способност на дадено 

лице да извършва действия. 

Or. en 

Обосновка 

В Съображение (17) се използва думата "значително".  Изменението се стреми към 

последователност между оперативния член и изразеното намерение в рамките на 

тази политика.  Без тази дума, манипулациите върху примати биха били възможни в 

името на всеки човешки недъг, независимо колко незначителен може да бъде той.  

Това съответства на изразеното във формулирането на политиката намерение. 
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Изменение  3 

Jill Evans, Martin Häusling, Carl Schlyter 

от името на групата Verts/ALE 

 

Второ четене A7-0230/2010 

Elisabeth Jeggle 

Защита на животните, използвани за научни цели 

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD) 

Позиция на Съвета 

Член 13 - параграф 1 

 

Позиция на Съвета Изменение 

1. Без да се засяга националното 

законодателство, което забранява 

определени видове методи, държавите-

членки гарантират, че не се осъществява 

процедура, ако в законодателството на 

Съюза е признат друг метод или 

стратегия на изпитване за постигане на 

търсения резултат, при който не се 

използват живи животни. 

1. Без да се засяга националното 

законодателство, което забранява 

определени видове методи, държавите-

членки гарантират, че не се осъществява 

процедура, ако в законодателството на 

Съюза е признат друг метод или 

стратегия на изпитване за постигане на 

търсения резултат, при който не се 

използват живи животни. При липсата 

на такъв метод процедура не се 

извършва, ако за постигане на 

търсения резултат съществува 

научно задоволителен метод или 

стратегия за изпитване, 

осъществими при разумни условия, 

включително компютърни, in vitro 

или други методики, при които не се 

използват животни. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението възстановява параграф 1 във вида му след първото четене.  Второто 

изречение пояснява, че експериментите с животни не могат да бъдат осъществявани 

в случите, когато е налице подходящ метод без използването на животни, независимо 

от целта на експеримента. 

 

 


