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КРАТКА ОБОСНОВКА

Във връзка с програмата за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 –
2027 г. на 7 юни 2018 г. Комисията публикува предложение за програмата за единния 

пазар. Предложената програма обединява дейности, финансирани по пет предходни 
програми, включително действия, свързани с хранителната верига. Комисията предлага 
бюджет от 4 милиарда евро (за 2021 – 2027 г.) за програмата за единния пазар, от които 
41% ще бъдат заделени за действия, свързани с хранителната верига, с цел 
„допринасяне за високо равнище на опазване на здравето на хората, животните и 
растенията по цялата хранителна верига и в свързаните области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на болести и вредители, и оказване на подкрепа за по-
хуманно отношение към животните, както и за устойчиво производство и 
потребление на храни“;

Нашите хранителни навици са не само ежедневна необходимост за поддържане на 
живота ни, но те са и част от европейската ни идентичност, от нашата култура и от 
разбирането ни за връзката между човека, животните и природата, а също така, разбира 
се, те са от основно значение за нашето здраве и цялостното ни благосъстояние.

Докладчикът счита, че е изключително важно да се укрепи конкурентоспособността на 
европейските предприятия, като същевременно се осигурят действително еднакви 
условия на конкуренция и отворен и конкурентен вътрешен пазар. МСП са двигателят 
на европейската икономика, като осигуряват две трети от работните места, 
представляват 99% от всички предприятия в Европа и допринасят значително за 
създаването на нови работни места с регионално и местно измерение.

В рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г. бяха заделени общо 1 680 000 000 EUR за 
разходи за действия във връзка с хранителната верига, докато за периода 2014 – 2020 г. 
максималният размер на тези разходи по програмата за хранителната верига беше 
определен в Регламент (ЕС) № 652/2014 на 1 891 936 000 EUR. Следователно сумата, 
предложена за периода 2021 – 2027 г. представлява намаление на бюджета с 11%.

Програмата за хранителната верига обхваща както ветеринарни (животни), така и 
фитосанитарни (растения) мерки и се прилага чрез годишни или многогодишни 
програми, предварително одобрени от Комисията, както и посредством 
предприемането на спешни мерки в случай на кризисни ситуации и непредвидими 
събития, засягащи здравословното състояние на животните или растенията.

С този пакет от мерки се гарантира наличието в ЕС на надеждна правна уредба и рамка 
за контрол с цел насърчаване на високо равнище на безопасност по цялата хранителна 
верига, като по този начин се създават условия за стабилен вътрешен пазар, който 
осигурява свободното движение на храни, животни и растения.

Докладчикът подчертава, че е необходимо потребителите да разполагат с възможности 
и да бъдат насърчавани и подпомагани при вземането на устойчиви решения, за да 
допринасят за устойчива, енергийно и ресурсно ефективна кръгова икономика.

Докладчикът признава успеха на настоящата програма за финансиране за 
предотвратяване на сериозна криза, но би желал да подчертае, че не трябва да се 
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прикрива уязвимостта на системата, тъй като съществува тенденцията на територията 
на ЕС болестите по животните и вредителите по растенията да се появяват циклично и 
да се повтарят. Необходимо е допълнително да се разгледа необходимостта от 
установяване на пряк механизъм за реагиране на мащабни извънредни ситуации, 
засягащи храните, животните и растенията.

Като цяло наскоро проведената междинна оценка показа, че Регламент (ЕС) 
№ 652/2014 функционира добре в рамките на съответната политика. Доказано е, че 
всички дейности, които получават финансова подкрепа от ЕС в тази област, служат на 
целите на програмата за хранителната верига, както и на общите приоритети на 
Комисията, които включват ефективното функциониране на вътрешния пазар и 
подкрепата за търговията със страни, които не са членки на ЕС.

Докладчикът счита, че програмата предоставя ефективна подкрепа на МСП през целия 
им жизнен цикъл и допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие на Организацията на обединените нации, включително чрез балансиране на 
икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие.

С оглед на следващата МФР се очаква и занапред мерките по отношение на здравето на 
животните да представляват най-големия дял от бюджета за хранителната верига. 
Значението на фитосанитарните мерки нараства все повече вследствие на засилването 
на глобализацията и на търговията, съпътствано от нови заплахи за здравето на 
растенията. Дейностите, свързани с официалния контрол, следва също да продължат да 
бъдат в подкрепа на държавите членки, тъй като те са важен инструмент за проверка и 
мониторинг на изпълнението, спазването и прилагането на съответните разпоредби на 
Съюза. Ето защо финансирането на тези дейности следва да бъде приоритет за Съюза.

Докладчикът счита, че едно от най-големите предизвикателства за следващия 
програмен период представлява нарастващата сложност на веригите за доставка на 
храни, тъй като глобализацията на търговията предлага повече възможности, но и по-
големи рискове, което се дължи на разпространяващите се в световен мащаб носители 
на зарази и болести. В този контекст трябва да се постави по-голям акцент върху 
превенцията, особено що се отнася до трансграничните екзотични заболявания от 
съседни трети държави.

Резултатите от програмата за хранителната верига след 2020 г. ще бъдат наблюдавани 
чрез подробен набор от показатели, насочени както към дейностите (показатели за 
изпълнение), така и към резултатите (показатели за резултатите), допълвани от редица 
икономически показатели за оценка на ефективността на съответните мерки по 
отношение на разходите (показатели за разходоефективност), прилагани в рамките на 
различните обхванати области на политиката.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Основната част от 
законодателството на Съюза е насочена 
към подкрепа на функционирането на 
вътрешния пазар. Това се отнася по-
специално за конкурентоспособността, 
стандартизацията, защитата на 
потребителите, надзора на пазара и
регулирането на хранителната верига, 
но и за правилата относно стопанските, 
търговските и финансовите операции и 
насърчаването на лоялната конкуренция 
за осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция, които са от основно 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар

(3) Основната част от 
законодателството на Съюза е насочена 
към подкрепа на функционирането на 
вътрешния пазар. Това се отнася по-
специално за конкурентоспособността, 
стандартизацията, защитата на 
потребителите, опазването на 
околната среда, защитата на 
хуманното отношение към 
животните, надзора на пазара,
регулирането на хранителната верига и 
икономическата устойчивост, но и за 
правилата относно стопанските, 
търговските и финансовите операции и 
насърчаването на лоялната конкуренция 
за осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция, които са от основно 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Понастоящем съществуват 
няколко програми за действие на Съюза 
в областите конкурентоспособност на 
предприятията, включително МСП, 
защита на потребителите, клиенти и 
крайни ползватели на финансови 
услуги, изготвяне на политиката на 
Съюза относно финансовите услуги и 
хранителна верига. Някои допълнителни 
дейности са пряко финансирани по 
бюджетни редове за вътрешния пазар. 
Необходимо е да се рационализира и 
оптимизира взаимодействието между 
различните дейности и да се осигури по-

(5) Понастоящем съществуват 
няколко програми за действие на Съюза 
в областите конкурентоспособност на 
предприятията, включително МСП, 
защита на потребителите, клиенти и 
крайни ползватели на финансови 
услуги, изготвяне на политиката на 
Съюза относно финансовите услуги и 
хранителна верига. Някои допълнителни 
дейности са пряко финансирани по 
бюджетни редове за вътрешния пазар. 
Необходимо е да се рационализира и 
оптимизира взаимодействието между 
различните дейности и да се осигури по-
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гъвкава и адаптивна рамка за 
финансиране на дейности, насочени към 
постигане на добре функциониращ 
вътрешен пазар по най-
разходоефективен начин. Поради това е 
необходимо да се създаде нова 
програма, която да обединява 
дейностите, финансирани по-рано по 
тези програми и по други съответни 
бюджетни редове. Програмата следва да 
включва и нови инициативи, които имат 
за цел подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар

гъвкава и адаптивна рамка за 
финансиране на дейности, насочени към 
постигане на добре функциониращ 
вътрешен пазар по най-
разходоефективен начин, като се 
защитава общественият интерес, без 
да се нанасят щети на околната 
среда, и като не се правят опити да 
се нарушават правилата на Съюза в 
областта на разхищението на храни 
и измамите с храни, хуманното 
отношение към животните, 
официалния контрол и борбата със 
заболяванията при човека и 
животните. Поради това е 
необходимо да се създаде нова 
програма, която да обединява 
дейностите, финансирани по-рано по 
тези програми и по други съответни 
бюджетни редове. Програмата следва да 
включва и нови инициативи, които имат 
за цел подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар и да повиши 
равнищата на защита на човешкото 
здраве и на здравето на животните, 
на достойнството на животните 
като същества с усещания и на 
околната среда.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. За процеса на мониторинг на 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) от основно значение е
разработването на европейска 
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следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистика за 
Европа с цел подпомагане на 
разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза.

статистика. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистика за 
Европа с цел подпомагане на 
разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза. Въпреки това е 
изключително важно разработването 
на европейска статистика да не 
доведе до непропорционално 
увеличаване на административната 
тежест нито за предприятията, 
нито за публичните субекти.

__________________ __________________

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 
2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., 
стр. 12).

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 
2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., 
стр. 12).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите. 
Много предприемачи не се съобразяват 
с правилата — било защото не ги 
познават, било умишлено, за да 

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите и 
да нанесат вреди на околната среда. 
Много предприемачи не се съобразяват 
с правилата — било защото не ги 
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спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 
отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за предприемачите, 
засили проверките на съответствието и 
поощри трансграничното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

познават, било умишлено, за да 
спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 
отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за предприемачите, 
засили проверките на съответствието и 
поощри трансграничното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи в рамките на 
Съюза и с трети държави. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо да бъдат въведени 
висококачествени, насочени към 
отделния ползвател обществени услуги. 

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо да бъдат въведени 
висококачествени, насочени към 
отделния ползвател обществени услуги. 
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Това означава, че публичните 
администрации ще трябва да започнат 
да работят по нови начини, да 
премахват пречките между 
различните части на администрацията 
на своята държава и да се ангажират със 
съвместното създаване на тези 
обществени услуги с гражданите и 
предприятията. Постоянното, 
непрекъснато увеличаване на 
трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар изисква също така 
предоставянето на актуална 
информация за правата на 
предприятията и гражданите, но и за 
административните формалности. Освен 
това основно значение придобива 
предоставянето на правни съвети и 
помощ за решаване на проблеми, които 
възникват на транснационално равнище. 
В допълнение е необходимо 
националните администрации да бъдат 
свързани по прост и ефективен начин, 
както и да се оцени начинът, по който 
вътрешният пазар функционира по 
места. Поради това програмата следва 
да подпомага следните съществуващи 
механизми за управление на вътрешния 
пазар:  портала „Вашата Европа“, който 
следва да е гръбнакът на бъдещия 
Единен цифров портал, сайта „Вашата 
Европа — Съвети“, SOLVIT, 
Информационната система за 
вътрешния пазар и информационното 
табло за вътрешния пазар, за да подобри 
живота на гражданите и 
способността на предприятията да 
търгуват през граница

Това означава, че публичните 
администрации ще трябва да започнат 
да работят по нови начини, да засилят 
сътрудничеството между различните 
части на администрацията на своята 
държава и да се ангажират със 
съвместното създаване на тези 
обществени услуги с гражданите и 
предприятията. Постоянното, 
непрекъснато увеличаване на 
трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар изисква също така 
предоставянето на актуална 
информация за правата на 
предприятията и гражданите, но и за 
административните формалности. Освен 
това основно значение придобива 
предоставянето на правни съвети и 
помощ за решаване на проблеми, които 
възникват на транснационално равнище. 
В допълнение е необходимо 
националните администрации да бъдат 
свързани по прост и ефективен начин, 
както и да се оцени начинът, по който 
вътрешният пазар функционира по 
места. Поради това, за да подобри 
ежедневния живот на гражданите и 
способността на предприятията да 
търгуват през граница, програмата 
следва да подпомага следните 
съществуващи механизми за управление 
на вътрешния пазар:

* портала „Вашата Европа“, който 
следва да е гръбнакът на бъдещия 
Единен цифров портал;

* сайта „Вашата Европа – Съвети;

* SOLVIT;

* информационната система за 
вътрешния пазар;

* информационното табло за единния 
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пазар.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Осъществяването и развитието 
на вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги, финансовата 
стабилност и съюза на капиталовите 
пазари, включително финансирането за 
устойчиво развитие, силно зависят от 
основаните на данни мерки на 
политиката, предприети от Съюза. За да 
се постигне тази цел, Комисията следва 
да има активна роля в постоянния 
мониторинг на финансовите пазари и 
финансовата стабилност, оценяването 
на прилагането на законодателството на 
ЕС от държавите членки, като 
преценява дали съществуващото 
законодателство е пригодно за целта и 
установява възможни области на 
действие, когато се появят нови 
рискове, при непрекъснато участие на 
заинтересованите страни на всички 
етапи от изготвянето на политиките. 
Тези дейности се основават на 
изготвянето на анализи, проучвания, 
учебни материали, изследвания, оценки 
на съответствието, други оценки и 
статистически данни и се поддържат от 
информационни системи и 
комуникационни инструменти.

(19) Осъществяването и развитието 
на вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги, финансовата 
стабилност и съюза на капиталовите 
пазари, включително финансирането за 
устойчиво развитие, силно зависят от 
основаните на данни мерки на 
политиката, предприети от Съюза. За да 
се постигне тази цел, Комисията следва 
да има активна роля в постоянния 
мониторинг на финансовите пазари и 
финансовата стабилност, оценяването 
на прилагането на законодателството на 
ЕС от държавите членки, като 
преценява дали съществуващото 
законодателство е пригодно за целта и 
установява възможни области на 
действие, когато се появят нови 
рискове, при непрекъснато участие на 
заинтересованите страни, групи от 
граждани, неправителствени 
организации и обществото като цяло
на всички етапи от изготвянето на 
политиките. Тези дейности се основават 
на изготвянето на анализи, проучвания, 
учебни материали, изследвания, оценки 
на съответствието, други оценки и 
статистически данни и се поддържат от 
информационни системи и 
комуникационни инструменти.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(33) В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета55

Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), приети от 
Съвета по международни счетоводни 
стандарти, и свързаните с тях 
тълкувания на Комитета за разяснения 
на МСФО трябва да бъдат включени в 
правото на Съюза, за да бъдат 
използвани от дружествата, чиито ценни 
книжа са регистрирани на регулиран 
пазар в Съюза, единствено ако МСФО 
отговарят на критериите, посочени в 
същия регламент, включително 
изискването отчетите да дават „вярна и 
точна представа“, както е предвидено в 
член 4, параграф 3 от Директива 
2013/34/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета56 и да допринасят за 
европейския обществен интерес. Такива 
международни счетоводни стандарти 
следва да бъдат разработени в рамките 
на прозрачен процес, отличаващ се с 
демократична отчетност. Следователно 
МСФО играят важна роля при 
функционирането на вътрешния пазар, 
поради което Съюзът е пряко 
заинтересован да гарантира, че 
процесът, чрез който се разработват и 
одобряват МСФО, води до 
установяването на стандарти, 
съответстващи на изискванията на 
правната уредба на вътрешния пазар. 
Поради това е от съществено значение 
да се установят подходящи механизми 
за финансиране на Фондацията за 
МСФО.

(33) В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета55

Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), приети от 
Съвета по международни счетоводни 
стандарти, и свързаните с тях 
тълкувания на Комитета за разяснения 
на МСФО трябва да бъдат включени в 
правото на Съюза, за да бъдат 
използвани от дружествата, чиито ценни 
книжа са регистрирани на регулиран 
пазар в Съюза, единствено ако МСФО 
отговарят на критериите, посочени в 
същия регламент, включително 
изискването отчетите да дават „вярна и 
точна представа“, както е предвидено в 
член 4, параграф 3 от Директива 
2013/34/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета56 и да допринасят за 
европейския обществен интерес. В този 
контекст е важно да се отбележи, че 
в случаите, в които съществува 
противоречие между даден 
счетоводен „стандарт“ и закона, 
законът винаги има предимство пред 
стандарта. Такива международни 
счетоводни стандарти следва да бъдат 
разработени в рамките на прозрачен 
процес, отличаващ се с демократична 
отчетност. Следователно МСФО играят 
важна роля при функционирането на 
вътрешния пазар, поради което Съюзът 
е пряко заинтересован да гарантира, че 
процесът, чрез който се разработват и 
одобряват МСФО, води до 
установяването на стандарти, 
съответстващи на изискванията на 
правната уредба на вътрешния пазар. 
Поради това е от съществено значение 
да се установят подходящи механизми 
за финансиране на Фондацията за 
МСФО.

_________________ _________________

55 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 юли 2002 г. за прилагането на 
международните счетоводни стандарти 

55 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 юли 2002 г. за прилагането на 
международните счетоводни стандарти 



PE627.841v02-00 12/34 AD\1169365BG.docx

BG

(ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1). (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

56 Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия и за 
изменение на Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 
29.6.2013 г., стр. 19).

56 Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия и за 
изменение на Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 
29.6.2013 г., стр. 19).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през 
май 2017 г., разкри необходимостта от 
по-добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
В резултат на това през април 2018 г. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
двойните стандарти за качество, 
засилване на капацитета на държавите 
членки за правоприлагане, по-голяма 
безопасност на продуктите, засилване 
на международното сътрудничество и 
нови възможности за правна защита, по-
специално чрез представителни 
действия на квалифицирани 
организации. Програмата следва да има 
за цел предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през 
май 2017 г., разкри необходимостта от 
по-добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
двойните стандарти за качество сред 
държавите членки, засилване на 
капацитета на държавите членки за 
правоприлагане, по-голяма безопасност 
на продуктите, засилване на 
международното сътрудничество и нови 
възможности за правна защита, по-
специално чрез представителни 
действия на квалифицирани 
организации. Програмата следва да има 
за цел предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 
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натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти, наред 
с другото.

натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти, наред 
с другото.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да може 
вътрешният пазар да работи ефективно. 
Наличието на безопасна и устойчива 
верига за доставки на храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи и свързаните с храни
кризи нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството.

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да се защитават 
потребителите и околната среда, 
както и за да може вътрешният пазар 
да работи ефективно. Наличието на 
безопасна и устойчива верига за 
доставки на храни е необходимост за 
обществото и за вътрешния пазар. 
Както показаха неотдавнашни 
инциденти, като замърсяването на 
яйца с фипронил през 2017 г. и 
скандалът с конското месо през 2013 
г., трансграничните здравни кризи, 
например инфлуенца по птиците и 
африканската чума по свинете, и 
свързаните с храни кризи нарушават 
функционирането на вътрешния пазар 
чрез ограничаване на движението на 
хора и стоки и спиране на 
производството. Следователно 
осигуряването на високи санитарни 
стандарти, хуманното отношение 
към животните и опазването на 
здравето по хранителната верига, 
както и превенцията на нови и 
непознати вредители и заболявания 
следва да бъдат от първостепенна 
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важност.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Предвид специфичния характер 
на действията, отнасящи се до високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
хранителната верига, е необходимо в 
настоящия регламент да бъдат 
предвидени специални критерии за 
допустимост по отношение на 
предоставянето на безвъзмездни 
средства и използването на обществени 
поръчки. По-специално, чрез дерогация 
от Регламент (ЕС, Евратом) на 
Европейския парламент и на Съвета61

(Финансовия регламент), като 
изключение от принципа за забрана за 
отпускане със задна дата, разходите за 
спешни мерки, поради неотложния им и 
непредвидим характер, следва да бъдат 
допустими и да включват също така 
разходите, извършени в резултат на 
съмнение за поява на болест или 
вредител, при условие че тази поява 
впоследствие бъде потвърдена и 
съобщена на Комисията. Поемането на 
съответните бюджетни задължения и 
плащането на допустимите разходи 
следва да се правят от Комисията след 
подписване на правните задължение и 
след оценяване на заявленията за 
плащане, представени от държавите 
членки. Допустими следва да бъдат и 
разходите за мерки за защита, 
предприети в случай на директна 
заплаха за здравния статус на Съюза 
вследствие на появата или развитието на 
територията на трета държава, държава 
членка или отвъдморски страни и 
територии на някои болести по 
животните и зоонози, както и разходите 
за мерки за защита или други 

(46) Предвид специфичния характер 
на действията, отнасящи се до високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
хранителната верига, е необходимо в 
настоящия регламент да бъдат 
предвидени специални критерии за 
допустимост по отношение на 
предоставянето на безвъзмездни 
средства и използването на обществени 
поръчки. По-специално, чрез дерогация 
от Регламент (ЕС, Евратом) на 
Европейския парламент и на Съвета61

(Финансовия регламент), като 
изключение от принципа за забрана за 
отпускане със задна дата, разходите за 
спешни мерки, поради неотложния им и 
непредвидим характер, следва да бъдат 
допустими и да включват също така 
разходите, извършени в резултат на 
съмнение за поява на болест или 
вредител, при условие че тази поява 
впоследствие бъде потвърдена и 
съобщена на Комисията. Поемането на 
съответните бюджетни задължения и 
плащането на допустимите разходи 
следва да се правят от Комисията след 
подписване на правните задължение и 
след оценяване на заявленията за 
плащане, представени от държавите 
членки. Допустими следва да бъдат и 
разходите за мерки за превенция и 
защита, предприети в случай на 
директна заплаха за здравния статус на 
Съюза вследствие на появата или 
развитието на територията на трета 
държава, държава членка или 
отвъдморски страни и територии на 
някои болести по животните и зоонози, 
както и разходите за мерки за защита 



AD\1169365BG.docx 15/34 PE627.841v02-00

BG

подходящи действия, предприети в 
подкрепа на фитосанитарното състояние 
в Съюза.

или други подходящи действия, 
предприети в подкрепа на 
фитосанитарното състояние в Съюза.

_________________ _________________

61 [да се добави] 61 [да се добави]

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Официалният контрол, 
извършван от държавите членки, е 
основен инструмент за верификация и 
мониторинг на въвеждането, спазването 
и прилагането на съответните 
изисквания на Съюза. Ефективността и 
ефикасността на системите за 
официален контрол са от жизненоважно 
значение за поддържане на висока 
степен на безопасност за хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига, като същевременно 
се гарантира висока степен на опазване 
на околната среда и на хуманно
отношение към животните. За такива 
мерки по контрол следва да се осигури 
финансова подкрепа от Съюза. По-
специално следва да се осигури 
финансов принос за референтните 
лаборатории на Съюза, за да им се 
оказва помощ във връзка с разходите, 
произтичащи от изпълнението на 
одобрените от Комисията работни 
програми. Освен това, тъй като 
ефективността на официалния контрол 
зависи и от това органите, 
осъществяващи контрола, да разполагат 
с добре обучени служители, добре 
запознати с правото на Съюза, Съюзът 
следва да може да участва във 
финансирането на тяхното обучение и 
на съответните програми за обмен, 
организирани от компетентните органи.

(47) Предвид на нарастващата 
глобализация на хранителната верига 
официалният контрол, извършван от 
държавите членки, днес повече от 
всеки друг път е основен инструмент за 
верификация и мониторинг на 
въвеждането, спазването и прилагането 
на съответните изисквания на Съюза, 
особено що се отнася до внасяни 
хранителни продукти. Ефективността 
и ефикасността на системите за 
официален контрол са от жизненоважно 
значение за поддържане на висока 
степен на безопасност за хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига, както и на 
доверието на потребителите, като 
същевременно се гарантира висока 
степен на опазване на околната среда и 
на хуманно отношение към животните. 
За такива мерки по контрол следва да се 
осигури финансова подкрепа от Съюза. 
По-специално следва да се осигури 
финансов принос за референтните 
лаборатории на Съюза, за да им се 
оказва помощ във връзка с разходите, 
произтичащи от изпълнението на 
одобрените от Комисията работни 
програми. Финансовият принос следва 
също така да бъде достъпен за 
увеличаване на равнището на контрол 
върху вноса, за да се справим с 
феномени като незаконния внос на 
месо от диви животни, който може 
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да бъде опасен за човешкото здраве и 
който води до загуба на биологичното 
разнообразие. Тъй като ефективността 
на официалния контрол зависи и от това 
органите, осъществяващи контрола, да 
разполагат с добре обучени служители, 
добре запознати с правото на Съюза, 
Съюзът следва да може да участва във 
финансирането на тяхното обучение и 
на съответните програми за обмен, 
организирани от компетентните органи.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Споразумението за Европейското 
икономическо пространство предвижда 
сътрудничество в областите от обхвата 
на програмата между Съюза и неговите 
държави членки, от една страна, и 
държавите от Европейската асоциация 
за свободна търговия, участващи в 
Европейското икономическо 
пространство, от друга. Освен това 
следва да се предвиди разпоредба за 
отваряне на програмата за участие и на 
други държави, включително съседни на 
Европейския съюз държави и държави, 
които са подали молба за членство, имат 
статут на кандидатки или се 
присъединяват към Европейския съюз. 
Освен това в областта на европейската 
статистика програмата следва да бъде 
отворена за Швейцария в съответствие 
със Споразумението между 
Европейската общност и Конфедерация 
Швейцария за сътрудничество в 
областта на статистиката64.

(55) Споразумението за Европейското 
икономическо пространство предвижда 
сътрудничество в областите от обхвата 
на програмата между Съюза и неговите 
държави членки, от една страна, и 
държавите от Европейската асоциация 
за свободна търговия, участващи в 
Европейското икономическо 
пространство, от друга. Освен това 
следва да се предвиди разпоредба за 
отваряне на програмата за участие и на 
други държави, включително съседни на 
Европейския съюз държави и държави, 
които са подали молба за членство, имат 
статут на кандидатки или се 
присъединяват към Европейския съюз, 
при условие че те спазват всички 
правила и разпоредби. Освен това в 
областта на европейската статистика 
програмата следва да бъде отворена за 
Швейцария в съответствие със 
Споразумението между Европейската 
общност и Конфедерация Швейцария за 
сътрудничество в областта на 
статистиката64.

_________________ _________________

64 OВ L 90, 28.3.2006 г, стр. 2. 64 OВ L 90, 28.3.2006 г, стр. 2.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнение на програмите с 
решение съгласно това споразумение. 
Трети държави могат да участват и на 
основание на други правни 
инструменти. В настоящия регламент 
следва да се въведе специална 
разпоредба за предоставяне на 
необходимите права и достъп на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, Европейската служба за борба 
с измамите (OLAF) и Европейската 
сметна палата, за да упражняват в пълна 
степен съответната си компетентност.

(56) Трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнение на програмите с 
решение съгласно това споразумение, 
при условие че спазват всички правила 
и разпоредби. Трети държави могат да 
участват и на основание на други 
правни инструменти. В настоящия 
регламент следва да се въведе 
специална разпоредба за предоставяне 
на необходимите права и достъп на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, Европейската служба за борба 
с измамите (OLAF) и Европейската 
сметна палата, за да упражняват в пълна 
степен съответната си компетентност.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Програмата следва да насърчава 
полезното взаимодействие и взаимното 
допълване по отношение на подкрепата 
за МСП и предприемачеството по линия 
на Европейския фонд за регионално 
развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] 
на Европейския парламент и на 
Съвета69. Освен това компонентът за 
МСП на фонд InvestEU, създаден с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета70, ще гарантира 
подкрепа посредством дългови и 
капиталови инструменти за подобряване 

(65) Програмата следва да насърчава 
полезното взаимодействие и взаимното 
допълване по отношение на подкрепата 
за МСП и предприемачеството по линия 
на Европейския фонд за регионално 
развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] 
на Европейския парламент и на 
Съвета69. Освен това компонентът за 
МСП на фонд InvestEU, създаден с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета70, ще гарантира 
подкрепа посредством дългови и 
капиталови инструменти за подобряване 
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на достъпа на МСП до финансиране и 
наличието на финансиране за МСП. С 
програмата следва също така да се 
търсят полезни взаимодействия с 
Космическата програма, създадена с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета71, по отношение 
на насърчаването на МСП да се ползват 
от революционни иновации и други 
решения, разработени в рамките на тази 
програма.

на достъпа на МСП до финансиране и 
наличието на финансиране за МСП и 
микропредприятията. С програмата 
следва също така да се търсят полезни 
взаимодействия с Космическата 
програма, създадена с Регламент (ЕС) 
[...] на Европейския парламент и на 
Съвета71, по отношение на 
насърчаването на МСП да се ползват от 
революционни иновации и други 
решения, разработени в рамките на тази 
програма.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) С цел да се вземат предвид 
ситуации, предизвикани от болести по 
животните, които оказват значително 
влияние върху животновъдното 
производство или търговията с животни, 
развитието на зоонози, които 
представляват заплаха за хората, или 
развитието на науката или промените в 
епидемиологичната обстановка, както и 
болести по животните, които е вероятно 
да представляват нова заплаха за Съюза, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на изменението на 
списъка на болестите по животните и 
зоонозите. С цел да се гарантира 
ефективна оценка на напредъка на 
програмата за постигането на нейните 
цели, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 

(77) С цел да се вземат предвид 
ситуации, предизвикани от болести по 
животните, които оказват значително 
влияние върху животновъдното 
производство или търговията с животни, 
развитието на зоонози, които 
представляват заплаха за хората, или 
развитието на науката или промените в 
епидемиологичната обстановка, както и 
болести по животните, които е вероятно 
да представляват нова заплаха за Съюза, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на изменението на 
списъка на болестите по животните и 
зоонозите. С цел да се гарантира 
ефективна оценка на напредъка на 
програмата за постигането на нейните 
цели, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
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актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
преразглеждането или допълването на 
показателите за измерване на 
постигането на специфичните цели, 
когато това се счита за необходимо, и да 
допълни настоящия регламент с 
разпоредби за създаването на рамка за 
мониторинг и оценка. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. По-специално,
с цел осигуряване на равностойно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
преразглеждането или допълването на 
показателите за измерване на 
постигането на специфичните цели, 
когато това се счита за необходимо, и да 
допълни настоящия регламент с 
разпоредби за създаването на рамка за 
мониторинг и оценка. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. Следва също 
да бъдат проведени консултации и със 
сдруженията на заинтересованите 
лица и на потребителите. С цел 
осигуряване на равностойно участие 
при подготовката на делегираните 
актове, Европейският парламент и 
Съветът получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) опазване на човешкото здраве, 
здравето на животните и на 
растенията и овластяване на 
гражданите чрез предприемане на 
необходимите мерки за подобряване 
на проследимостта на продуктите и 
въвеждане на контрол върху 
производството и отглеждането на 
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продукти, както и чрез осигуряване на 
хуманно отношение към животните;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите и предприятията, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), чрез прилагане на правото на 
Съюза, улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и насърчаване 
на опазването на здравето на хората, 
животните и растенията и 
хуманното отношение към 
животните, а също така засилване на 
сътрудничеството между компетентните 
органи на държавите членки, както и 
между компетентните органи на 
държавите членки и Комисията и 
децентрализираните агенции на Съюза;

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите и предприятията, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), чрез прилагане на правото на 
Съюза, улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти, а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар, улесняване на 
предотвратяването и премахването на 
пречки, подкрепа за разработването, 
изпълнението и прилагането на правото 
на Съюза в областите на вътрешния 
пазар за стоки и услуги, обществените 
поръчки и надзора на пазара, както и в 
областите на дружественото право и 
договорното и извъндоговорното право, 

a) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар, насърчаване на 
местното икономическо развитие, 
улесняване на предотвратяването и 
премахването на пречки, подкрепа за 
разработването, изпълнението и 
прилагането на правото на Съюза в 
областите на вътрешния пазар за стоки 
и услуги, обществените поръчки и 
надзора на пазара, както и в областите 
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борбата срещу изпирането на пари, 
свободното движение на капитали, 
финансовите услуги и конкуренцията, 
включително разработването на 
механизми за управление;

на дружественото право и договорното 
и извъндоговорното право, борбата 
срещу изпирането на пари, свободното 
движение на капитали, финансовите 
услуги и конкуренцията, включително
разработването на механизми за 
управление;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията и 
гражданското общество; осигуряване на 
високо равнище на защита на 
потребителите, устойчиво потребление 
и безопасност на продуктите, по-
специално чрез подкрепа на 
компетентните правоприлагащи органи 
и представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита и предоставяне на подходяща 
информация за пазарите и 
потребителите;

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, производителите, 
предприятията и гражданското 
общество, по-специално в посока към 
навици на устойчиви производствени 
процеси; увеличаване на 
предназначена за потребителите 
информация относно продуктите;
осигуряване на високо равнище на 
защита на потребителите, устойчиво 
потребление и безопасност на 
продуктите, по-специално чрез 
подкрепа на компетентните 
правоприлагащи органи и 
представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита и предоставяне на подходяща 
информация за пазарите и 
потребителите;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) осигуряване на подобрение на 
системите за проследяване на 
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продукти, например чрез 
използването на QR кодове, за да се 
улесни откриването на 
несъответстващи на изискванията 
продукти по хранителната верига;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допринасяне за високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, и оказване на 
подкрепа за по-хуманното отношение 
към животните, както и за устойчиво 
производство и потребление на храни;

д) допринасяне за високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители съгласно 
устойчивата рамка за употребата на 
антибиотици и пестициди, и оказване 
на подкрепа за по-хуманното отношение 
към животните, както и за устойчиво 
производство и потребление на храни; 
като при това се акцентуира върху 
стимулирането на изследванията, 
иновациите и обмена на добри 
практики между заинтересованите 
лица в тези области;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) що се отнася до конкретните 
цели в областта на хранителната 
верига, наред с другото:

- предотвратяване и 
ликвидиране на болестите и 
вредителите;

- подкрепа на устойчивото 
производство и потребление на храни 
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чрез намаляване на разхищението на 
храни и информиране на 
потребителите с оглед на осигуряване 
на високи стандарти за качество в 
целия Съюз;

- подобряване на 
ефективността, ефикасността и 
надеждността на официалния 
контрол по веригата за храни с оглед 
на осигуряването на правилното 
изпълнение и прилагане на правилата 
на Съюза в тази област;

- подкрепа на политиките за 
подобряване на мерките срещу 
антимикробната резистентност;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изготвяне и съобщаване на 
висококачествена статистика за Европа 
своевременно, безпристрастно и по 
разходноефективен начин чрез засилени 
партньорства в рамките на 
Европейската статистическа система, 
посочена в член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, като се използват 
множество източници на данни, 
усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии.

е) изготвяне и съобщаване на 
висококачествена статистика за Европа 
своевременно, безпристрастно и по 
разходноефективен начин, без това да 
доведе до непропорционално 
увеличаване на административната 
тежест, чрез засилени партньорства в 
рамките на Европейската статистическа 
система, посочена в член 4 от Регламент 
(ЕО) № 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, като се използват 
множество източници на данни, 
усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) изготвяне и представяне на 
висококачествени статистически 
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данни съгласно посоченото в буква е), 
в съответствие с обозримо равнище 
на административни задължения за 
предприятията.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата е отворена за следните 
трети държави:

Програмата е отворена за следните 
трети държави, при условие че те 
спазват напълно всички нейни 
правила и разпоредби:

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията, 
гражданите и потребителите, 
гражданското общество и публичните 
органи, чрез прозрачна информация и 
кампании за повишаване на 
осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията и особено 
микропредприятията, МСП, 
гражданите и потребителите, 
гражданското общество и публичните 
органи, чрез прозрачна информация и 
кампании за повишаване на 
осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на механизми за б) осигуряване на механизми за 
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гражданите, потребителите, крайните 
ползватели, представителите на 
гражданското общество и 
предприятията от Съюза да допринасят 
за политическите дискусии, политиките 
и процеса на вземане на решения, по-
специално чрез подпомагане на 
функционирането на представителните 
организации на национално равнище и 
на равнището на Съюза;

гражданите, потребителите, 
сдруженията на потребителите, 
крайните ползватели, представителите 
на гражданското общество и 
предприятията от Съюза да допринасят 
за политическите дискусии, политиките 
и процеса на вземане на решения, по-
специално чрез подпомагане на 
функционирането на представителните 
организации на национално равнище и 
на равнището на Съюза;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подпомагане на 
конкурентоспособността на 
предприятията и на цели сектори на 
икономиката, както и на МСП за 
внедряване на иновации и 
сътрудничество по веригата за 
създаване на стойност чрез 
стратегическо свързване на екосистеми 
и клъстери, включително инициативата 
за съвместни клъстери;

д) подпомагане на 
конкурентоспособността на 
предприятията и на цели сектори на 
икономиката, както и на 
микропредприятията и на МСП за 
внедряване на иновации и 
сътрудничество по веригата за 
създаване на стойност чрез 
стратегическо свързване на екосистеми 
и клъстери, включително инициативата 
за съвместни клъстери;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на приложение III, когато 
това е необходимо, за да се вземат 
предвид ситуациите, предизвикани от 
тези болести по животните, които
оказват значително влияние върху 
животновъдното производство или 

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на приложение III, когато 
това е необходимо, за да се вземат 
предвид ситуациите, предизвикани от 
тези болести по животните, които 
оказват значително влияние върху 
животновъдното производство или 
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търговията с животни, развитието на 
зоонози, които представляват заплаха за 
хората, или развитието на науката или 
промените в епидемиологичната 
обстановка, както и болестите по 
животните, които е вероятно да 
представляват нова заплаха за Съюза.

търговията с животни, развитието на 
зоонози, които представляват заплаха за 
хората, или развитието на науката или 
промените в епидемиологичната 
обстановка, както и болестите по 
животните, които е вероятно да 
представляват нова заплаха за Съюза. 
Незаконният внос на храни също се 
взема предвид при изменението на 
приложение III, като се вземе предвид 
рискът за здравето, който може да 
представлява.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се 
натрупа достатъчно информация, но 
не по-късно от четири години след 
започване на изпълнението на 
програмата.

2. Най-късно до ... [три години 
след началото на изпълнението на 
програмата] Комисията изготвя 
междинен доклад за оценка на 
програмата относно постигането на 
целите на действията, които са 
получили подкрепа по линия на 
програмата, относно резултатите и 
въздействието, относно 
ефикасността на използването на 
ресурсите и относно нейната 
добавена стойност за Съюза.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

6. Комисията представя докладите, 
посочени в параграфи 2 и 5, както и 
своите наблюдения, на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите и ги оповестява 
публично. Резултатите от тези 
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оценки се придружават по 
целесъобразност от законодателни 
предложения за преразглеждане на 
програмата.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако е необходимо, в бюджета 
могат да се записват бюджетни кредити 
за поети задължения след 2027 г. за 
покриване на разходите, предвидени в 
член 4, параграф 3, с цел да се гарантира 
управлението на действията, които не са 
приключили до 31 декември 2027 г.

3. В изключителни случаи в 
бюджета могат да се записват бюджетни 
кредити за поети задължения след 
2027 г. за покриване на разходите, 
предвидени в член 4, параграф 3, с цел 
да се гарантира управлението на 
действията, които не са приключили до 
31 декември 2027 г.

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерки за ликвидиране на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031 на Европейския 
парламент и на Съвета105 или с мерките 
на Съюза, приети в съответствие с 
член 28, параграф 1 от същия регламент;

a) мерки за превенция, 
ограничаване и/или ликвидиране на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031 на Европейския 
парламент и на Съвета105 или с мерките 
на Съюза, приети в съответствие с 
член 28, параграф 1 от същия регламент;

_________________ _________________

105 Регламент (EС) 2016/2031 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2016 г. за защитните мерки 
срещу вредителите по растенията, за 
изменение на регламенти (EС) 
№ 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) 
№ 1143/2014 на Европейския парламент 

105 Регламент (EС) 2016/2031 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2016 г. за защитните мерки 
срещу вредителите по растенията, за 
изменение на регламенти (EС) 
№ 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) 
№ 1143/2014 на Европейския парламент 
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и на Съвета и за отмяна на директиви 
69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 
98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 
2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 
23.11.2016., стр. 4).“

и на Съвета и за отмяна на директиви 
69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 
98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 
2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 
23.11.2016., стр. 4).“

Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за ликвидиране на 
вредители, невключени в списък на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;

б) мерки за превенция, 
ограничаване и/или ликвидиране на 
вредители, невключени в списък на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, параграф
1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, 
различни от мерките за ликвидиране, 
посочени в буква а) от настоящата 
точка, и мерките за ограничаване, 
посочени в буква б) от настоящата 
точка, когато тези мерки са от 
съществено значение за защитата на 
Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя.

в) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031, различни от мерките, 
посочени в букви а) и б) от настоящата 
точка, когато тези мерки са от 
съществено значение за защитата на 
Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4 – буква а 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.4a. Мерки за наблюдение на 
появата на познати или до момента 
непознати вредители и заболявания.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейностите в подкрепа на по-
хуманното отношение към животните.

3. Дейностите и контролът за 
гарантиране на хуманното отношение 
към животните.

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Дейностите в подкрепа на 
устойчивото производство и 
потребление на храни.

7. Дейностите в подкрепа на 
устойчивите практики на
производство на храни с ниски емисии 
на въглерод и на потреблението на 
храни, което опазва околната среда и 
биоразнообразието, свежда до 
минимум разхищението на храни, и 
което гарантира високи стандарти 
за хуманно отношение към 
животните, както и дейности, 
които повишават осведомеността на 
потребителите относно такива 
практики.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Базите данни и компютърните 
информационни системи, които са 
необходими за ефективното и ефикасно 
прилагане на законодателството, 
свързано със специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д), 
и които са с доказана добавена стойност 
за Съюза като цяло.

8. Базите данни и компютърните 
информационни системи, които са 
необходими за ефективното и ефикасно 
прилагане на законодателството, 
свързано със специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д), 
и които са с доказана добавена стойност 
за Съюза като цяло; въвеждането на 
нови технологии за подобряване на 
проследяването на продуктите, като 
например QR кодове върху опаковките 
на продуктите.

Изменение 40

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Необходимата техническа и 
научна работа, включително проучвания 
и координационни дейности, с цел да се 
осигури правилното прилагане на 
законодателството в областта, свързана 
със специфичната цел, посочена в член 
3, параграф 2, буква д), и адаптирането 
му спрямо развитието на науката, 
технологиите и обществото.

11. Необходимата техническа и 
научна работа, включително проучвания 
и координационни дейности, 
необходими за превенция на появата 
на нови и непознати вредители и 
заболявания, както и за осигуряване 
на правилното прилагане на 
законодателството в областта, свързана 
със специфичната цел, посочена в член 
3, параграф 2, буква д), и адаптирането 
му спрямо развитието на науката, 
технологиите и обществото.

Изменение 41

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Дейностите, извършвани от 
държавите членки или от международни 
организации, работещи с цел постигане 
на специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква д), в подкрепа на 
разработването и прилагането на 
правилата, свързани с тази цел.

12. Дейностите, извършвани от 
държавите членки или от международни 
организации, които преследват
постигане на специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д), 
в подкрепа на разработването и 
прилагането на правилата, свързани с 
тази цел.

Изменение 42

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Предприетите мерки за защита на 
здравето на хората, животните и 
растенията и за хуманно отношение към 
животните, прилагани по отношение на 
животни, животински продукти, 
растения и растителни продукти, 
пристигащи от трети държави на 
граница на Съюза.

15. Предприетите мерки за защита на 
здравето на хората, животните и 
растенията и за хуманно отношение към 
животните, прилагани по отношение на 
животни, животински продукти, 
растения и растителни продукти, 
пристигащи от трети държави на 
граница на Съюза, включително 
мерките за увеличаване на 
информацията за потребителите 
относно продуктите чрез подходящо 
етикетиране на хранителната 
стойност и съставките и когато е 
удачно – на начина на отглеждане и 
на името и количеството на 
използваните пестициди;

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение II – тире 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мониторинг на напредъка по 
целите за устойчиво развитие (ЦУР);

– мониторинг на напредъка по 
целите за устойчиво развитие (ЦУР) и 
Парижкото споразумение за 
климата;
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Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение II – тире 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по-нататъшно разработване
на статистика в подкрепа на 
енергийната стратегия, кръговата 
икономика и стратегията за 
пластмасите;

– подобряване на статистиката
в подкрепа на енергийната стратегия, 
кръговата икономика и стратегията за 
пластмасите;



AD\1169365BG.docx 33/34 PE627.841v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността 
на предприятията, включително малките и средните предприятия, 
и европейската статистика

Позовавания COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

IMCO
14.6.2018

Дадено становище
       Дата на обявяване в заседание

ENVI
14.6.2018

Асоциирани комисии – дата на 
обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

Lukas Mandl
4.9.2018

Разглеждане в комисия 25.10.2018

Дата на приемане 6.12.2018

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

49
0
5

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, 
Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 
Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, 
José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie 
Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, 
Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Susanne 
Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Julia Reid, 
Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, 
Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Albert Deß, Eleonora Evi, Christophe Hansen, 
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Norbert Lins, Ulrike 
Müller, James Nicholson, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel 
Schaldemose, Keith Taylor



PE627.841v02-00 34/34 AD\1169365BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

57 +

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique 
Ries

EFDD Eleonora Evi, Sylvie Goddyn

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp

NI Zoltán Balczó

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz 
Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Julie Girling , Françoise Grossetête, 
Christophe Hansen, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa 
Pietikäinen, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Caterina 
Chinnici, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, 
Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith 
Taylor

0 -

5 0

ECR Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, James Nicholson, Jadwiga Wiśniewska

EFDD Julia Reid

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


	1169365BG.docx

