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Изменение 40
Lutz Goepel 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По отношение на зърнените култури 
системата следва да бъде изменена, за 
да се гарантира 
конкурентоспособността и 
ориентацията на сектора към пазара, 
като същевременно интервенцията 
продължи да бъде спасителна мрежа в 
случай на пазарни смущения и се 
улесни реакцията на земеделските 
стопани на пазарните условия. 
Заключенията на Съвета относно 
реформата на интервенционната 
система за царевица предвиждаха в 
контекста на проверката на състоянието 
да се направи преглед на цялостната 
интервенционна система за зърнени 
култури въз основа на анализ, който 
показа известен риск при допълнителни 
интервенции за ечемик, ако цените са 
ниски. Прогнозата по отношение на 
зърнените култури обаче значително се 
измени и понастоящем се характеризира 
с благоприятна цена на световния пазар, 
продиктувана от нарастващото световно 
търсене и от малки световни запаси на 
зърнени култури. В този контекст 
определянето на интервенционни 
равнища на нула за други фуражни 
зърнени култури в същия период от 
време, в който се провежда реформата в 
сектора на царевицата, ще даде 
възможност за интервенция без 
отрицателни последици за пазара на 
зърнени култури като цяло. Прогнозата 
за сектора на зърнените култури важи 
също за твърдата пшеница, което 
означава, че изкупуването посредством 
интервенция може да бъде премахнато, 

(3) По отношение на зърнените култури 
системата следва да бъде изменена, за 
да се гарантира 
конкурентоспособността и 
ориентацията на сектора към пазара, 
като същевременно интервенцията 
продължи да бъде предпазна мрежа в 
случай на пазарни смущения и се 
улесни реакцията на земеделските 
стопани на пазарните условия. 
Заключенията на Съвета относно 
реформата на интервенционната 
система за царевица предвиждаха в 
контекста на проверката на състоянието 
да се направи преглед на цялостната 
интервенционна система за зърнени 
култури въз основа на анализ, който 
показа известен риск при допълнителни 
интервенции за ечемик, ако цените са 
ниски. Прогнозата по отношение на 
зърнените култури обаче значително се 
измени и понастоящем се характеризира 
с благоприятна цена на световния пазар, 
продиктувана от нарастващото световно 
търсене и от малки световни запаси на 
зърнени култури. В този контекст 
определянето на интервенционни 
равнища на нула за други фуражни 
зърнени култури в същия период от 
време, в който се провежда реформата в 
сектора на царевицата, ще даде 
възможност за интервенция без 
отрицателни последици за пазара на 
зърнени култури като цяло. Прогнозата 
за сектора на зърнените култури важи 
също за твърдата пшеница, което 
означава, че изкупуването посредством 
интервенция може да бъде премахнато, 
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тъй като е изгубило своя смисъл поради 
факта, че пазарните цени винаги са 
значително по-високи от 
интервенционната цена. Тъй като 
интервенцията за зърнени култури се 
използва по-скоро като спасителна
мрежа, отколкото като елемент, 
оказващ влияние върху образуването 
на цените, разликите в периодите на 
жътва в държавите-членки, които 
поставят началото на пазарните 
кампании, вече не са от значение, тъй 
като системата вече няма да 
предвижда цени, отразяващи 
равнищата на интервенция плюс 
месечни увеличения. С цел 
опростяване датите на интервенция 
за зърнените култури следва да бъдат 
хармонизирани в Общността.

тъй като е изгубило своя смисъл поради 
факта, че пазарните цени винаги са 
значително по-високи от 
интервенционната цена. Тъй като 
интервенцията за зърнени култури се 
използва по-скоро като предпазна
мрежа, тя следва да се прилага едва в 
последните три месеца на пазарната 
година.

Or. de

Обосновка

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Изменение 41
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) След реформата от 2003 г. 
конкурентоспособността в сектора на 
ориза нарасна, тъй като производството 
е стабилно, а запасите намаляват с оглед 
увеличаване на търсенето както на 
пазара на Общността, така и на 
световния пазар, като очакваната цена е 
значително по-висока от 
интервенционната цена. Следователно 

(4) След реформата от 2003 г. 
конкурентоспособността в сектора на 
ориза нарасна, тъй като производството 
е стабилно, а запасите намаляват с оглед 
увеличаване на търсенето както на 
пазара на Общността, така и на 
световния пазар, като очакваната цена е 
значително по-висока от 
интервенционната цена.
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изкупуването на ориз чрез 
интервенция вече не е необходимо и 
следва да се премахне.

Интервенцията би следвало въпреки 
това да се запази като предпазна 
мрежа.

Or. de

Обосновка

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Изменение 42
Albert Deß 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Очаква се производството и 
потреблението на свинско месо да 
нараснат в средносрочен план, макар и
с по-бавно темпо, отколкото през 
изминалото десетилетие, заради 
конкуренцията на пилешкото месо и по-
високите цени на фуража. Цените на 
свинете се очаква да останат 
значително по-високи от
интервенционната цена. Години наред 
не е прилагано изкупуване чрез 
интервенция за свинското месо и с 
оглед ситуацията на пазара и нейните 
перспективи това изкупуване следва да 
бъде премахнато.

(5) Очаква се производството и 
потреблението на свинско месо да 
нараснат в средносрочен план с много
по-бавно темпо, отколкото през 
изминалото десетилетие, заради 
конкуренцията на пилешкото месо и по-
високите цени на фуража. Напълно е 
възможно цените на свинете да паднат 
отново под интервенционната цена.  
Години наред не е прилагано 
изкупуване чрез интервенция за 
свинското месо, но с оглед ситуацията 
на пазара и възможното ѝ развитие
това изкупуване следва да бъде 
запазено.

Or. de

Обосновка

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Изменение 43
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Очаква се производството и 
потреблението на свинско месо да 
нараснат в средносрочен план, макар и с 
по-бавно темпо, отколкото през 
изминалото десетилетие, заради 
конкуренцията на пилешкото месо и по-
високите цени на фуража. Цените на 
свинете се очаква да останат значително 
по-високи от интервенционната цена. 
Години наред не е прилагано 
изкупуване чрез интервенция за 
свинското месо и с оглед ситуацията 
на пазара и нейните перспективи 
това изкупуване следва да бъде 
премахнато.

(5)Очаква се производството и 
потреблението на свинско месо да 
нараснат в средносрочен план, макар и с 
по-бавно темпо, отколкото през 
изминалото десетилетие, заради 
конкуренцията на пилешкото месо и по-
високите цени на фуража. Цените на 
свинете се очаква да останат значително 
по-високи от интервенционната цена. 
Години наред не е прилагано 
изкупуване чрез интервенция за 
свинското месо, но предвид 
възможностите за промени на пазара 
поради санитарни и други основания, 
за да се осигури „предпазна мрежа“, 
следва да се запази принципът на 
интервенцията.

Or. ro

Обосновка

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Изменение 44
Lutz Goepel 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Интервенцията за тези продукти
може да бъде премахната безпроблемно 
през 2009 г., тъй като настоящата 

(6) Интервенцията за ориз и свинско 
месо може да бъде премахната 
безпроблемно през 2009 г., тъй като 
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ситуация на пазара и перспективите 
предполагат, че през 2009 г. 
интервенцията няма да бъде приложима 
за тях.

настоящата ситуация на пазара и 
перспективите предполагат, че през 
2009 г. интервенцията няма да бъде 
приложима за тях.

Or. de

Обосновка

 Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Изменение 45
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Като се имат предвид 
нестабилността на пазара на мляко и 
смущаващите и вредни последици за 
производството, провокирани от 
увеличението от 2% на квотите за 
мляко за текущата пазарна година, 
без ползи за потребителите, в 
краткосрочен план не трябва да се 
въвеждат никакви изменения по 
отношение на квотите за мляко. През 
2010 г. трябва да се проведе 
подходяща оценка на цялостната 
ситуация в сектора на млякото, 
която ще позволи да се установи дали 
квотната система за млякото 
трябва да се продължи след 2015 г. 
или не.

Or. pt
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Изменение 46
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на 
квотите за мляко производството на 
мляко в Общността се очаква да 
отбележи постепенен, макар и малък, 
спад в средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на 
мляко за прехрана, докато 
нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно 
се предвижда количеството мляко, 
доставяно на 
млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през 
съответния период. Имайки предвид 
голямото търсене на вътрешния и 
външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация 
е точно обратната на ситуацията, 
при която квотите бяха въведени в 
отговор на свръхпроизводството. При 
подобна ситуация на пазара квотите 
намаляват ориентацията към пазара, 
тъй като изкривяват реакцията на 
земеделските стопани на ценовите 
сигнали, и възпрепятстват 
постигането на ефикасност в 
сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 

заличава се
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посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I 
към настоящия регламент (с 1 % на 
пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

Or. pt

Обосновка

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Изменение 47
Albert Deß 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на 
квотите за мляко производството на 
мляко в Общността се очаква да 
отбележи постепенен, макар и малък, 
спад в средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на 
мляко за прехрана, докато 
нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно 
се предвижда количеството мляко, 
доставяно на 
млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през 

заличава се
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съответния период. Имайки предвид 
голямото търсене на вътрешния и 
външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация 
е точно обратната на ситуацията, 
при която квотите бяха въведени в 
отговор на свръхпроизводството. При 
подобна ситуация на пазара квотите 
намаляват ориентацията към пазара, 
тъй като изкривяват реакцията на 
земеделските стопани на ценовите 
сигнали, и възпрепятстват 
постигането на ефикасност в 
сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I 
към настоящия регламент (с 1 % на 
пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

Or. de

Обосновка

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.
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Изменение 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на 
квотите за мляко производството на 
мляко в Общността се очаква да 
отбележи постепенен, макар и малък, 
спад в средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на 
мляко за прехрана, докато 
нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно 
се предвижда количеството мляко, 
доставяно на 
млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през 
съответния период. Имайки предвид 
голямото търсене на вътрешния и 
външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация 
е точно обратната на ситуацията, 
при която квотите бяха въведени в 
отговор на свръхпроизводството. При 
подобна ситуация на пазара квотите 
намаляват ориентацията към пазара, 
тъй като изкривяват реакцията на 
земеделските стопани на ценовите 
сигнали, и възпрепятстват 
постигането на ефикасност в 
сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 

(8) Съществуващата система за 
квоти за мляко не отговаря на 
актуалните икономически, социални 
и екологични изисквания на една 
модерна млечна промишленост. 
Следва да се избегне по-нататъшна 
концентрация и засилване на 
производството на мляко в ограничен 
брой облагодетелствани региони. 
Производството на мляко в ЕС би 
трябвало да се развива занапред преди 
всичко на тревни площи. Освен това 
трябва постепенно да се премахне 
дефицитът на фураж, съдържащ 
протеини, като по този начин се 
намали зависимостта на 
производството на мляко от вноса на 
фураж. По тази причина в рамките 
на проверката на състоянието на 
ОСП следва да бъде създадена рамка за 
организациите за производство на 
мляко, която да бъде в подкрепа на 
млекопроизводителите в ЕС при 
производството, регистрацията и 
продажбата на мляко на собствена 
отговорност в съответствие с 
нуждите им. Секторът на млякото и 
млечните продукти се нуждае от 
гъвкава система за управление на 
количеството, насочена към качество 
и природосъобразно производство, 
която да цели създаването на 
система за производство, 
съответстващо на действителните 
нужди, която да гарантира цени, 
покриващи разноските на 
производителя дори и при колебания в 
търсенето, и която да осигурява 
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перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I 
към настоящия регламент (с 1 % на 
пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

продажбите на мляко без държавни 
субсидии и без други субсидии за износ. 
Ето защо увеличаването на квотите 
за мляко трябва да се отхвърли. На 
производителите трябва по-скоро да 
се помогне постепенно да 
преустановят производството на 
мляко, което не се реализира на 
пазара, и да се защищават срещу 
прилаганите от супермаркетите и 
млечната промишленост дъмпингови 
практики.

Or. de

Изменение 49
Stéphane Le Foll 

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през 
съответния период. Имайки предвид 
голямото търсене на вътрешния и 
външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация 

(8) Поради твърде стриктното 
управление на квотите за мляко 
производството на мляко в Общността 
се очаква да отбележи постепенен, 
макар и малък, спад в средносрочен 
план, тъй като постоянното 
преструктуриране в държавите-членки, 
които преди разширяването през 2004 г. 
не бяха членове на Общността, ще 
доведе до намаляване на 
производството на мляко за 
задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
настоящото управление на квоти.  
При едно твърде стриктно 
управление на квотите в момента 
някои държави-членки се намират в 
положение на невъзможност да 
отговорят на вътрешните и 
външните си потребности, докато 
производството на други държави-
членки не успява да достигне 
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е точно обратната на ситуацията, 
при която квотите бяха въведени в 
отговор на свръхпроизводството. При 
подобна ситуация на пазара квотите 
намаляват ориентацията към пазара, 
тъй като изкривяват реакцията на 
земеделските стопани на ценовите 
сигнали, и възпрепятстват 
постигането на ефикасност в 
сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I 
към настоящия регламент (с 1 % на 
пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

националните им квоти. За да се 
коригира това положение, е 
целесъобразно да се адаптират 
квотите за производство на 
държавите-членки с дефицит 
посредством годишни и асиметрични 
увеличения на квотите, така че да им 
се позволи да посрещнат своите 
потребности и да се избегне това 
увеличение на квотите да доведе до 
понижаване на цените на млякото.

Or. fr

Justification

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  
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Изменение 50
Lutz Goepel 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I
към настоящия регламент (с 1 % на 

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно се 
предвижда количеството мляко, 
доставяно на млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през съответния 
период. Имайки предвид голямото 
търсене на вътрешния и външния пазар, 
квотната система за млякото ограничава 
увеличаването на производството, като 
тази ситуация е точно обратната на 
ситуацията, при която квотите бяха 
въведени в отговор на 
свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. Изказване 
относно корекцията на квотата през 
периода до 2015 г. може да бъде 
направено само във връзка с 
придружителни мерки за 
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пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

млекопроизводителите и в 
зависимост от резултата от 
наблюдението на пазара през 2009 г., 
по тази причина квотата за мляко 
следва да не се разглежда в рамките 
на проверката на състоянието на 
ОСП.  Корекция на квотата за мляко 
следва да бъде извършена едва след
пазарната година 2010-2011. 

Or. de

Обосновка

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 

Изменение 51
Ilda Figueiredo 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 

(8)Поради горните граници на 
националните квоти за мляко 
производството на мляко в Общността 
се очаква да отбележи постепенен, 
макар и малък, спад в средносрочен 
план, тъй като постоянното 
преструктуриране в държавите-членки, 
които преди разширяването през 2004 г. 
не бяха членове на Общността, ще 
доведе до намаляване на 
производството на мляко за 
задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на национални квоти. 
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млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I 
към настоящия регламент (с 1 % на 
пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Целесъобразно е 
да се измени споразумението, в което 
се предвижда преустановяването на 
квотната система за млякото през 
2015 г., за да се осигури 
продължаването на системата, при 
това при по-справедливи условия, 
отколкото са настоящите.

Or. pt

Обосновка

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.
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Изменение 52
Peter Baco 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8)  Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти.  
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I 
към настоящия регламент (с 1 % на 

(8)  Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти.  Същевременно се 
предвижда количеството мляко, 
доставяно на млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през съответния 
период. Имайки предвид голямото 
търсене на вътрешния и външния пазар, 
квотната система за млякото ограничава 
увеличаването на производството, като 
тази ситуация е точно обратната на 
ситуацията, при която квотите бяха 
въведени в отговор на 
свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции, като се има 
предвид анализът на въздействието 
от увеличението на квотите през 
2008 и 2009 г., както и опитът на 
САЩ и Канада в тази област.  
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пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

Or. sk

Обосновка

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Изменение 53
Jan Mulder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно се 
предвижда количеството мляко, 
доставяно на млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през съответния 
период. Имайки предвид голямото 
търсене на вътрешния и външния пазар, 
квотната система за млякото ограничава 
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производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 
година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

увеличаването на производството, като 
тази ситуация е точно обратната на 
ситуацията, при която квотите бяха 
въведени в отговор на 
свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 2015 
г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 3% на пазарна 
година от 2009—2010 до 2014—2015), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите. 

Or. en

Обосновка

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Изменение 54
Niels Busk 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите (8) Поради горните граници на квотите 
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за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 2015 
г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 
година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно се 
предвижда количеството мляко, 
доставяно на млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през съответния 
период. Имайки предвид голямото 
търсене на вътрешния и външния пазар, 
квотната система за млякото ограничава 
увеличаването на производството, като 
тази ситуация е точно обратната на 
ситуацията, при която квотите бяха 
въведени в отговор на 
свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 2015 
г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 2% на пазарна 
година от 2009—2010 до 2014–2015), ще 
даде възможност за плавен преход, като 
се избягва прекомерна корекция след 
премахването на квотите. 

Or. en
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Обосновка

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Изменение 55
Mairead McGuinness 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно се 
предвижда количеството мляко, 
доставяно на млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през съответния 
период. Имайки предвид голямото 
търсене на вътрешния и външния пазар, 
квотната система за млякото ограничава 
увеличаването на производството, като 
тази ситуация е точно обратната на 
ситуацията, при която квотите бяха 
въведени в отговор на 
свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
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стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 2015 
г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 
година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 2015 
г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 2% на пазарна 
година от 2009—2010 до 2014—2015), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

Or. en

Изменение 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно се 
предвижда количеството мляко, 
доставяно на млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през съответния 
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предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 2015 
г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 
година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

период. Имайки предвид голямото 
търсене на вътрешния и външния пазар, 
квотната система за млякото ограничава 
увеличаването на производството, като 
тази ситуация е точно обратната на 
ситуацията, при която квотите бяха 
въведени в отговор на 
свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 2015 
г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (най-малко с 2%
на пазарна година от 2009—2010 до 
2013—2014), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите. 

Or. en

Обосновка

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 
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Изменение 57
Czesław Adam Siekierski 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти.
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Ако квотите 
бъдат премахнати през 2015 г., е 
необходимо да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 2% на пазарна 
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година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

Or. pl

Изменение 58
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 

(8) Поради горните граници на 
националните квоти за мляко 
производството на мляко в Общността 
се очаква да отбележи постепенен, 
макар и малък, спад в средносрочен 
план, тъй като постоянното 
преструктуриране в държавите-членки, 
които преди разширяването през 2004 г. 
не бяха членове на Общността, ще 
доведе до намаляване на 
производството на мляко за 
задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на национални квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, съществуващата 
квотна система за млякото ограничава 
увеличаването на производството, като 
тази ситуация е точно обратната на 
ситуацията, при която квотите бяха 
въведени в отговор на 
свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
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преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 
година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. 
Съществуващата система за квоти 
за мляко ще бъде прекратена през 
2015 г. В тази перспектива 
постепенното спиране на квотите за 
млечни продукти посредством годишни 
увеличения, както е предвидено в 
приложение I към настоящия регламент 
(с 2% за пазарната година 2008–2009 и 
с 1% на пазарна година за 2009–2010 г. 
и 2010–2011 г.), ще даде възможност за 
плавен преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите. Ще бъде 
учреден фонд за подпомагане на 
сектора на млякото и млечните 
продукти, който се финансира от 
сумите, съответстващи на 
прилагането на допълнителни ставки 
и средствата, спестени вследствие на 
премахването на пазарните 
инструменти; този фонд може да се 
използва от държавите-членки за 
предоставяне на премии за млечни 
крави в планински и други 
необлагодетелствани региони.

Or. en

Изменение 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 

(8) Поради горните граници на квотите 
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
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държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на 
вътрешния и външния пазар, 
квотната система за млякото 
ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация 
е точно обратната на ситуацията, 
при която квотите бяха въведени в 
отговор на свръхпроизводството. При 
подобна ситуация на пазара квотите 
намаляват ориентацията към пазара, 
тъй като изкривяват реакцията на 
земеделските стопани на ценовите 
сигнали, и възпрепятстват 
постигането на ефикасност в 
сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране 
на квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения,
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 
година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на квоти. Същевременно се 
предвижда количеството мляко, 
доставяно на млекопреработвателните 
предприятия за преработка, да 
продължи да нараства през съответния 
период. Увеличението на квотите за 
мляко, както е предвидено в 
приложение I към настоящия регламент 
(с 2 % за пазарна година 2008/2009 и 
1% за пазарни години 2009/2010 и 
2010/2011), дава възможност за 
предоставяне на елементите, 
необходими за провеждане на 
подходяща оценка на пазарната 
ситуация в сектора на млякото. 

Or. pt
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Изменение 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради горните граници на квотите
за мляко производството на мляко в 
Общността се очаква да отбележи 
постепенен, макар и малък, спад в 
средносрочен план, тъй като 
постоянното преструктуриране в 
държавите-членки, които преди 
разширяването през 2004 г. не бяха 
членове на Общността, ще доведе до 
намаляване на производството на мляко 
за прехрана, докато нарастването на 
производството продължава да бъде 
ограничено заради наличието на квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти 
посредством годишни увеличения, 
както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 

(8) Поради горните граници на 
националните квоти за мляко 
производството на мляко в Общността 
се очаква да отбележи постепенен, 
макар и малък, спад в средносрочен 
план, тъй като постоянното 
преструктуриране в държавите-членки, 
които преди разширяването през 2004 г. 
не бяха членове на Общността, ще 
доведе до намаляване на 
производството на мляко за 
задоволяване на собствените нужди, 
докато нарастването на производството 
продължава да бъде ограничено заради 
наличието на национални квоти. 
Същевременно се предвижда 
количеството мляко, доставяно на 
млекопреработвателните предприятия за 
преработка, да продължи да нараства 
през съответния период. Имайки 
предвид голямото търсене на вътрешния 
и външния пазар, квотната система за 
млякото ограничава увеличаването на 
производството, като тази ситуация е 
точно обратната на ситуацията, при 
която квотите бяха въведени в отговор 
на свръхпроизводството. При подобна 
ситуация на пазара квотите намаляват 
ориентацията към пазара, тъй като 
изкривяват реакцията на земеделските 
стопани на ценовите сигнали, и 
възпрепятстват постигането на 
ефикасност в сектора, тъй като забавят 
преструктурирането. Предвижда се 
квотите да бъдат премахнати през 
2015 г., за да се извършат постепенно 
необходимите корекции. В тази 
перспектива постепенното спиране на 
квотите за млечни продукти
посредством годишни увеличения, 
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година от 2009—2010 до 2013—2014), 
ще даде възможност за плавен преход, 
като се избягва прекомерна корекция 
след премахването на квотите.

както е предвидено в приложение I към 
настоящия регламент (с 1 % на пазарна 
година от 2009—2010 до 2013—2014), е 
недостатъчно за тези държави-
членки, в които този период на 
„плавен“ преход трябва да послужи за 
подготовка на стопанствата за 
ситуация на засилваща се 
конкуренция и които се нуждаят от 
диференцирано и по-значително 
увеличение, за да се избегне прекомерна 
корекция след премахването на квотите.

Or. es

Изменение 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 а) Преди извършване на корекция на 
квотата за мляко трябва да бъде 
извършен анализ на последиците от 
увеличаването на квотата за мляко 
на 01.04.2008 г. с 2%. В доклад, който 
се представя пред Парламента, следва 
да се изложи въздействието върху 
световния пазар, както и върху 
вътрешния пазар на ЕС. Също така се 
излага развитието в различните 
производствени райони, що се отнася 
до тенденциите при цените на 
производителите, тенденциите при 
цените за потребителите и 
въздействието в социалната област. 
При това трябва да се съблюдава 
запазването на ландшафта в 
необлагодетелствани от природата 
региони, съхраняването на 
култивирания ландшафт, както и 
конкурентоспособността на 
млекодобивните стопанства.
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Or. de

Изменение 62
Lutz Goepel 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) От 2009 г. помощта за 
инвестиции за млекопроизводители 
следва вече да не се ограничава до 
доказано количество квоти, така че 
производителите да могат да 
извършват инвестиции с по-голяма 
пазарна насоченост.  

Or. de

Обосновка

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 

Изменение 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Съществува нетно неусвояване на 
квотите за мляко на равнище ЕС, 
което е твърде далеч от 
действителността, когато се 
разглеждат националните квоти и 
тяхното използване във всяка 
държава-членка. Поради тази 
причина е необходимо промените в 
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резултат на настоящото 
преразглеждане да вземат предвид 
специфичната ситуация в 
държавите-членки, които са 
изправени пред структурни 
трудности или вътрешни проблеми 
поради напрежение между търсенето 
и предлагането; за тях е необходимо 
да се надвиши първоначално 
предвиденото линейно увеличение от 
общ характер от 1%.

Or. es

Изменение 64
Albert Deß 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Пазарът на сирене се разраства 
постоянно заради увеличеното 
търсене както вътре, така и извън 
Общността. Като цяло за известно 
време цените на сирената останаха 
на постоянни равнища, които не бяха 
съществено засегнати от 
намаляването на 
институционалните цени на 
основните продукти (масло и прах). 
Както от икономическа гледна точка, 
така и от гледна точка на 
управлението на пазара, 
незадължителната помощ за частно 
складиране на пазарно ориентиран 
продукт с висока стойност като 
сиренето вече не е оправдана и следва 
да бъде премахната.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Изменение 65
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Пазарът на сирене се разраства 
постоянно заради увеличеното търсене 
както вътре, така и извън Общността. 
Като цяло за известно време цените на 
сирената останаха на постоянни 
равнища, които не бяха съществено 
засегнати от намаляването на 
институционалните цени на основните 
продукти (масло и прах). Както от 
икономическа гледна точка, така и от 
гледна точка на управлението на пазара, 
незадължителната помощ за частно 
складиране на пазарно ориентиран 
продукт с висока стойност като 
сиренето вече не е оправдана и следва 
да бъде премахната.

(9) Пазарът на сирене се разраства 
постоянно заради увеличеното търсене 
както вътре, така и извън Общността. 
Като цяло за известно време цените на 
сирената останаха на постоянни 
равнища, които не бяха съществено 
засегнати от намаляването на 
институционалните цени на основните 
продукти (масло и мляко на прах). 
Както от икономическа гледна точка, 
така и от гледна точка на управлението 
на пазара, постоянна помощ и 
незадължителната помощ за частно 
складиране на пазарно ориентиран 
продукт с висока стойност като 
сиренето в момента вече не са 
необходими, но въпреки това би 
следвало да се запазят като предпазна 
мрежа. Свободни средства следва да 
се внасят във фонда за подпомагане на 
сектора на млякото и млечните 
продукти.

Or. de

Обосновка

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Изменение 66
Mairead McGuinness 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Помощта за частно складиране на 
масло не е широко използвана. Въпреки 
това поради сезонния характер на 
производството на мляко в Общността 
производството на масло също ще има 
винаги сезонен характер. Следователно 
може временно да бъде оказан натиск 
върху пазара на масло, чието 
въздействие може да бъде отслабено 
посредством сезонно съхранение. 
Решението следва да бъде взето от 
Комисията въз основа на сериозен 
анализ на пазара, а не да бъде 
наложено задължение за отваряне на 
схемата всяка година, и затова следва 
схемата да бъде незадължителна.

(10) Помощта за частно складиране на 
масло не е широко използвана. Въпреки 
това, поради сезонния характер на 
производството на мляко в Общността
производството на масло също ще има 
винаги сезонен характер. Следователно 
може временно да бъде оказан натиск 
върху пазара на масло, чието 
въздействие може да бъде отслабено 
посредством сезонно съхранение. 
Решението относно размера на 
съответната пазарна помощ следва 
да се основава на съгласуван анализ на 
непосредствените потребности на 
пазара.  

Or. en

Изменение 67
Albert Deß 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Помощите за пускане на пазара 
на масло за сладкарски изделия и 
сладолед и на масло за пряка 
консумация бяха намалени в 
съответствие с намаляването на 
интервенционната цена за маслото 
от 2004 г. и вследствие на това бяха 
нула, преди търговете да бъдат 
прекратени поради благоприятната 
ситуация на пазара. Схемите за 
помощи за пускане на пазара вече не 

заличава се
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са необходими за поддържане на 
пазара на равнището на 
интервенционната цена и по тази 
причина следва да бъдат премахнати.

Or. de

Обосновка

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Изменение 68
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Помощите за пускане на пазара на 
масло за сладкарски изделия и сладолед 
и на масло за пряка консумация бяха 
намалени в съответствие с намаляването 
на интервенционната цена за маслото от 
2004 г. и вследствие на това бяха нула, 
преди търговете да бъдат прекратени 
поради благоприятната ситуация на 
пазара. Схемите за помощи за пускане 
на пазара вече не са необходими за 
поддържане на пазара на равнището 
на интервенционната цена и по тази 
причина следва да бъдат премахнати.

(12) Помощите за пускане на пазара на 
масло за сладкарски изделия и сладолед 
и на масло за пряка консумация бяха 
намалени в съответствие с намаляването 
на интервенционната цена за маслото от 
2004 г. и вследствие на това бяха нула, 
преди търговете да бъдат прекратени 
поради благоприятната ситуация на 
пазара.

Or. de

Обосновка

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.
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Изменение 69
Mairead McGuinness 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Помощите за пускане на пазара на 
масло за сладкарски изделия и сладолед 
и на масло за пряка консумация бяха 
намалени в съответствие с намаляването 
на интервенционната цена за маслото от 
2004 г. и вследствие на това бяха нула, 
преди търговете да бъдат прекратени 
поради благоприятната ситуация на 
пазара. Схемите за помощи за пускане 
на пазара вече не са необходими за 
поддържане на пазара на равнището на 
интервенционната цена и по тази 
причина следва да бъдат премахнати.

(12) Помощите за пускане на пазара на 
масло за сладкарски изделия и сладолед 
и на масло за пряка консумация бяха 
намалени в съответствие с намаляването 
на интервенционната цена за маслото от 
2004 г. и вследствие на това бяха нула, 
преди търговете да бъдат прекратени 
поради благоприятната ситуация на 
пазара. Автоматичните схеми за 
годишни помощи за пускане на пазара 
вече не са необходими за поддържане на 
пазара на равнището на 
интервенционната цена, но 
Европейската комисия следва да 
поддържа гъвкавостта за връщане 
към помощи за потреблението.

Or. en

Изменение 70
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12)Помощите за пускане на пазара на 
масло за сладкарски изделия и сладолед 
и на масло за пряка консумация бяха 
намалени в съответствие с намаляването 
на интервенционната цена за маслото от 
2004 г. и вследствие на това бяха нула, 
преди търговете да бъдат прекратени 
поради благоприятната ситуация на 
пазара. Схемите за помощи за пускане 
на пазара вече не са необходими за 
поддържане на пазара на равнището на 

(12)Помощите за пускане на пазара на 
масло за сладкарски изделия и сладолед 
и на масло за пряка консумация бяха 
намалени в съответствие с намаляването 
на интервенционната цена за маслото от 
2004 г. и вследствие на това бяха нула,
преди търговете да бъдат прекратени 
поради благоприятната ситуация на 
пазара. В настоящия момент схемите
за помощи за пускане на пазара вече не 
са необходими за поддържане на пазара 
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интервенционната цена и по тази 
причина следва да бъдат премахнати.

на равнището на интервенционната 
цена, но следва да се запазят като 
„предпазна мрежа“.

Or. ro

Обосновка

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Изменение 71
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Както бе случаят с реформата на 
общата селскостопанска политика през 
2003 г., за да нарасне 
конкурентоспособността на селското 
стопанство на Общността и за да се 
насърчи едно в по-голяма степен 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство, е необходимо да се 
доведе докрай преминаването от 
подпомагане на производството към 
подпомагане на земеделския стопанин 
посредством премахване на 
съществуващите помощи в Регламент 
(ЕО) № 146/2008, променящ Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 
октомври 2007 г. за установяване на 
обща организация на селскостопанските 
пазари и относно специфични 
разпоредби за някои земеделски 
продукти (Общ регламент за ООП) за 
сух фураж, лен, коноп и картофено 
нишесте и посредством включването 
на подкрепата за тези продукти в 
системата за помощ, отделена от 
производството за всяко стопанство.

13) Както беше случаят с реформата на 
общата селскостопанска политика през 
2003 г., за да нарасне 
конкурентоспособността на селското 
стопанство на Общността и за да се 
насърчи едно в по-голяма степен 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство, е необходимо да се 
доведе докрай преминаването от 
подпомагане на производството към 
подпомагане на земеделския стопанин 
посредством премахване на 
съществуващите помощи в Регламент 
(ЕО) № 146/2008, променящ Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 
октомври 2007 г. за установяване на 
обща организация на селскостопанските 
пазари и относно специфични 
разпоредби за някои земеделски 
продукти (Общ регламент за ООП) за 
сух фураж, лен, коноп и посредством 
включването на подкрепата за тези 
продукти в системата за помощ, 
отделена от производството за всяко 
стопанство.
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Or. en

Изменение 72
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) През 2000 г. Съветът взе решение за 
постепенното премахване на помощта за 
къси ленени влакна и конопени влакна. 
Решението се прилага считано от 
2009—2010 пазарна година посредством 
измененията, внесени в единната ООП с 
Регламент (ЕО) № 247/2008, както бе 
извършено постепенното премахване на 
допълнителната помощ за преработка за 
преработвателите на лен в традиционни 
за това региони. Помощта за дълги 
ленени влакна следва да бъде отделена 
от производството. Въпреки това, за да 
се даде възможност на промишлеността 
да се адаптира, половината от 
преминаването към схемата за 
единно плащане следва да се 
осъществи през 2011 г., а останалата 
част – през 2013 г.

(14)През 2000 г. Съветът взе решение за 
постепенното премахване на помощта за 
къси ленени влакна и конопени влакна. 
Решението се прилага считано от 
2009—2010 пазарна година посредством 
измененията, внесени в единната ООП с 
Регламент (ЕО) № 247/2008, както бе 
извършено постепенното премахване на 
допълнителната помощ за преработка за 
преработвателите на лен в традиционни 
за това региони. Помощта за дълги 
ленени влакна следва да бъде отделена 
от производството. Въпреки това, за да 
се даде възможност на промишлеността 
да се адаптира, следва да се запази 
съществуващата система най-малко 
до пазарната 2012/2013 година, а за 
Румъния и България до 2014/2015 
година.

Or. ro

Обосновка

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 
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Изменение 73
Lutz Goepel 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) През 2000 г. Съветът взе решение за 
постепенното премахване на помощта за 
къси ленени влакна и конопени влакна. 
Решението се прилага считано от 
2009—2010 пазарна година посредством 
измененията, внесени в единната ООП с 
Регламент (ЕО) № 247/2008, както бе 
извършено постепенното премахване на 
допълнителната помощ за преработка за 
преработвателите на лен в традиционни 
за това региони. Помощта за дълги 
ленени влакна следва да бъде отделена 
от производството. Въпреки това, за да 
се даде възможност на промишлеността 
да се адаптира, половината от
преминаването към схемата за единно 
плащане следва да се осъществи през 
2011 г., а останалата част – през 
2013 г.

(14) През 2000 г. Съветът взе решение за 
постепенното премахване на помощта за 
къси ленени влакна и конопени влакна. 
Решението се прилага считано от 
2009—2010 пазарна година посредством 
измененията, внесени в единната ООП с 
Регламент (ЕО) № 247/2008, както бе 
извършено постепенното премахване на 
допълнителната помощ за преработка за 
преработвателите на лен в традиционни 
за това региони. Помощта за дълги 
ленени влакна следва да бъде отделена 
от производството. Въпреки това, за да 
се даде възможност на промишлеността 
да се адаптира, преминаването към 
схемата за единно плащане следва да се 
осъществи най-късно до 2013 г.

Or. de

Обосновка

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Изменение 74
Albert Deß 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Схемата за сухия фураж бе 
реформирана през 2003 г., когато част 

(15) Схемата за сухия фураж бе 
реформирана през 2003 г., когато част 
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от помощта бе дадена на 
производителите и отделена от 
производството. В контекста на 
цялостното насочване на проверката на 
състоянието към по-голяма ориентация 
към пазара и настоящата прогноза за 
пазарите на фуражи преминаването към 
пълно отделяне на помощта от 
производството за целия сектор следва 
да бъде допълнено от отделяне на 
останалата за промишлеността помощ. 

от помощта бе дадена на 
производителите и отделена от 
производството. В контекста на 
цялостното насочване на проверката на 
състоянието към по-голяма ориентация 
към пазара и настоящата прогноза за 
пазарите на фуражи преминаването към 
пълно отделяне на помощта от 
производството за целия сектор следва
най-късно до 2013 г. да бъде допълнено 
от отделяне на останалата за 
промишлеността помощ. 

Следва да бъде възможно да се намали 
ефектът от прекратяването на 
плащанията на помощ на 
преработвателите посредством 
целесъобразни корекции в цената, 
плащана на производителите на
суровините, които от своя страна ще 
получат по-големи преки плащания в 
резултат на отделянето на помощта 
от производството. Прекратяването 
на помощта за преработвателите е 
обосновано и с оглед на ситуацията и 
перспективите на пазара за 
протеинови култури като цяло. Като 
се има предвид фактът, че 
преструктурирането на сектора в 
рамките на реформата от 2003 г. 
продължава, и установеното наскоро 
изключително отрицателно 
въздействие, което производството 
на сухи фуражи оказва върху 
околната среда, помощта следва да 
бъде отделена от производството, 
като следва да се предвиди преходен 
период от две години, за да може 
секторът да се адаптира.

Or. de

Обосновка

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.
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Изменение 75
Lutz Goepel 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Схемата за сухия фураж бе 
реформирана през 2003 г., когато част 
от помощта бе дадена на 
производителите и отделена от 
производството. В контекста на 
цялостното насочване на проверката на 
състоянието към по-голяма ориентация 
към пазара и настоящата прогноза за 
пазарите на фуражи преминаването към 
пълно отделяне на помощта от 
производството за целия сектор следва 
да бъде допълнено от отделяне на 
останалата за промишлеността помощ. 
Следва да бъде възможно да се намали 
ефектът от прекратяването на 
плащанията на помощ на 
преработвателите посредством 
целесъобразни корекции в цената, 
плащана на производителите на 
суровините, които от своя страна ще 
получат по-големи преки плащания в 
резултат на отделянето на помощта от 
производството. Прекратяването на 
помощта за преработвателите е 
обосновано и с оглед на ситуацията и 
перспективите на пазара за протеинови 
култури като цяло. Като се има предвид 
фактът, че преструктурирането на 
сектора в рамките на реформата от 
2003 г. продължава, и установеното 
наскоро изключително отрицателно 
въздействие, което производството на 
сухи фуражи оказва върху околната 
среда, помощта следва да бъде отделена 
от производството, като следва да се 
предвиди преходен период от две 
години, за да може секторът да се 
адаптира.

(15) Схемата за сухия фураж бе 
реформирана през 2003 г., когато част 
от помощта бе дадена на 
производителите и отделена от 
производството. В контекста на 
цялостното насочване на проверката на 
състоянието към по-голяма ориентация 
към пазара и настоящата прогноза за 
пазарите на фуражи преминаването към 
пълно отделяне на помощта от 
производството за целия сектор следва 
да бъде допълнено от отделяне на 
останалата за промишлеността помощ. 
Следва да бъде възможно да се намали 
ефектът от прекратяването на 
плащанията на помощ на 
преработвателите посредством 
целесъобразни корекции в цената, 
плащана на производителите на 
суровините, които от своя страна ще 
получат по-големи преки плащания в 
резултат на отделянето на помощта от 
производството. Прекратяването на 
помощта за преработвателите е 
обосновано и с оглед на ситуацията и 
перспективите на пазара за протеинови 
култури като цяло. Като се има предвид 
фактът, че преструктурирането на 
сектора в рамките на реформата от 
2003 г. продължава, и установеното 
наскоро изключително отрицателно 
въздействие, което производството на 
сухи фуражи оказва върху околната 
среда, помощта следва да бъде отделена 
от производството най-късно до 2013 г.,
за да може секторът да се адаптира.

Or. de
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Обосновка

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Изменение 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Вследствие на развитията на 
вътрешните и международни пазари 
за зърнени култури и нишесте 
възстановяването за производството 
на нишесте вече е неуместно по 
отношение първоначалните му цели и 
по тази причина следва да бъде 
премахнато. Ситуацията на пазара и 
перспективите са такива, че за 
известно време помощта бе 
определена на нула, като се очаква 
това да продължи, така че 
премахването може да се извърши 
бързо и без отрицателно въздействие 
за сектора.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.
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Изменение 77
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Разпоредбите относно 
извънредни мерки за подпомагане на 
пазара в случай на болести по 
животните следва да бъдат включени 
в хоризонтална разпоредба относно 
управлението на риска и по тази 
причина следва да бъдат заличени от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007.

заличава се

Or. de

Изменение 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Предвид нарастващото значение 
на ефективното управление на 
рисковете, на държавите-членки 
трябва да се предостави възможност 
за поемане на част от премиите за 
селскостопански застраховки, които 
земеделските стопани или 
сдруженията на производители 
плащат, както и за финансово 
обезщетяване на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията.

Or. es



AM\738991BG.doc 43/85 PE412.017v01-00

BG

Изменение 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Комисията трябва да 
преустанови всички възстановявания 
при износ до 2013 г.

Or. en

Обосновка

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Изменение 80
Paulo Casaca 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 247/2006
Член 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

  (–1) Член 4, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 247/2006 се изменя, 
както следва:
„По изключение от разпоредбите на 
параграф 2, буква а) от Азорските 
острови за останалата част от 
територията на Общността могат да 
се експедират следните максимални 
количества захар (с код по КН 1701) и 
през следните години:
– през 2008 г. – 3 000 тона,
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– през 2009 г. – 2 285 тона,
– през 2010 г. – 1 570 тона,
– през 2011 г. –    855 тона.“

Or. pt

Обосновка

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Изменение 81
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 247/2006
Член 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 4, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 247/2006 се изменя, 
както следва:
„По изключение от разпоредбите на 
параграф 2, буква а) от Азорските 
острови за останалата част от 
територията на Общността могат да 
се експедират следните максимални 
количества захар (с код по КН 1701) и 
през следните години:

Or. pt
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Изменение 82
Paulo Casaca 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – point -1 bis (nouveau)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 247/2006 се изменя, 
както следва:
„През периода, упоменат в член 10, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1260/2001, С-захарта, упомената в 
член 13 от настоящия регламент, 
която се изнася съгласно съответните 
разпоредби на Регламент (ЕИО) № 
2670/81 на Комисията от 14 септември 
1981 г. за определянето на подробни 
правила за прилагане относно 
производството на захар, 
надхвърлящо определената квота 
[18], и се внася с цел консумация на 
островите Мадейра и на Канарските 
острови под формата на бяла захар с 
код по КН 1701 и с цел рафиниране и 
консумация на Азорските острови под 
формата на сурова захар с код по КН 
17011210, се ползва от правото за 
освобождаване от вносни мита в 
рамките на прогнозния баланс на 
доставките, упоменат в член 2 от 
настоящия регламент и при 
определените в настоящия регламент 
условия.“

Or. pt

Обосновка

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.



PE412.017v01-00 46/85 AM\738991BG.doc

BG

Изменение 83
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 247/2006
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 247/2006 се изменя, 
както следва:
„През периода, упоменат в член 10, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1260/2001, С-захарта, упомената в 
член 13 от настоящия регламент, 
която се изнася съгласно съответните 
разпоредби на Регламент (ЕИО) № 
2670/81 на Комисията от 14 септември 
1981 г. за определянето на подробни 
правила за прилагане относно 
производството на захар, 
надхвърлящо определената квота 
[18], и се внася с цел консумация на 
островите Мадейра и на Канарските 
острови под формата на бяла захар с 
код по КН 1701 и с цел рафиниране и 
консумация на Азорските острови под 
формата на сурова захар с код по КН 
17011210, се ползва от правото за 
освобождаване от вносни мита в 
рамките на прогнозния баланс на 
доставките, упоменат в член 2 от 
настоящия регламент и при 
определените в настоящия регламент 
условия.“

Or. pt
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Изменение 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – point 1
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Буква б) в член 8, параграф 1 се 
заличава.

заличава се

Or. es

Обосновка

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Изменение 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – point 1
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Буква б) в член 8, параграф 1 се 
заличава.

заличава се

Or. es

Обосновка

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad
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Изменение 86
Béla Glattfelder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 1 
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 8 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Буква б) в член 8, параграф 1 се 
заличава.

заличава се

Or. hu

Обосновка

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Изменение 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Член 10 се изменя, както следва: заличава се
а) Параграф 1 се изменя, както следва:
i) буква а) се заменя със следното:
„а) обикновена пшеница, ечемик, 
царевица и малц;“
ii) буква б) се заличава; 

Or. es
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Обосновка

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Изменение 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Член 10 се изменя, както следва: заличава се
а) Параграф 1 се изменя, както следва:
i) буква а) се заменя със следното:
„а) обикновена пшеница, ечемик, 
царевица и малц;“
ii) буква б) се заличава;
б) Параграф 2 се заличава.

Or. es

Обосновка

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Изменение 89
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 2
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 се изменя, както следва: заличава се



PE412.017v01-00 50/85 AM\738991BG.doc

BG

а. Параграф 1 се изменя, както следва:
i. буква а) се заменя със следното:
„a) обикновена пшеница, ечемик, 
царевица и малц;“
ii. буква б) се заличава;
б) Параграф 2 се заличава.

Or. de

Обосновка

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Изменение 90
Béla Glattfelder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 10 се изменя, както следва:
а) Параграф 1 се изменя, както следва:

заличава се

i) буква а) се заменя със следното:
„а) обикновена пшеница, ечемик, 
царевица и малц;“
ii) буква б) се заличава;
б) Параграф 2 се заличава.

Or. hu

Обосновка

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Изменение 91
Astrid Lulling 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 2 – буква a) –точка ii а) (нова)
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 10 – д а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се буква д а):
д а) цели и половинки кланични 
трупове от свине, пресни или 
охладени, попадащи под код по КН 
02031110, гърди (шарено месо), пресни 
или охладени, попадащи под код по 
КН ex02031915, и неразтопени 
мазнини от свине, пресни или 
охладени, попадащи под код по КН 
ex02090011.

Or. en

Изменение 92
Czesław Adam Siekierski 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 3
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел II –Член 11 – г а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) за свинско месо – през всяка цяла 
пазарна година.

Or. pl
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Изменение 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II –дял I – глава I – раздел II – подраздел II – член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Публичната интервенция за 
обикновена пшеница може да бъде 
преустановена от Комисията, без 
съдействието на Комитета, посочен в 
член 195, параграф 1, ако цената на 
(пшеницата, доставена „Руен“) с 
минимално съдържание на протеин от 
11 % е по-висока от референтната цена. 

(2) Публичната интервенция за 
обикновена пшеница може да бъде 
преустановена от Комисията, без 
съдействието на Комитета, посочен в 
член 195, параграф 1, ако в държава-
членка или в един от нейните региони 
цената на пшеницата с минимално 
съдържание на протеин от 11 % е по-
висока от референтната цена.

Or. hu

Обосновка

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Изменение 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част ІІ – дял І – глава І – раздел ІІ – подраздел ІІ – член 12 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публичната интервенция за 
обикновена пшеница може да бъде 
преустановена от Комисията, без 
съдействието на Комитета, посочен 
в член 195, параграф 1, ако цената на 
(пшеницата, доставена „Руен“) с 
минимално съдържание на протеин от 

2. Публичната интервенция за 
обикновена пшеница може да бъде 
преустановена от Комисията, ако цената 
на пшеницата с минимално съдържание 
на протеин от 11 %, FOB-Руан, е по-
висока от референтната цена.
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11 % е по-висока от референтната цена.
Публичната интервенция се открива 
отново от Комисията, без 
съдействието на Комитета, посочен 
в член 195, параграф 1, ако условията, 
предвидени в този параграф, първа 
алинея, вече не се прилагат.

Публичната интервенция се открива 
отново от Комисията, ако условията, 
предвидени в този параграф, първа 
алинея, вече не се прилагат

Or. fr

Justification

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Изменение 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – point 3
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел II 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подраздел ІІ от раздел II на глава І от 
дял І на част ІІ се заменя със следния 
текст:

заличава се

„Подраздел II
Откриване и преустановяване на 

изкупуването
Член 11

Периоди на държавна намеса
Държавна намеса е налице:
а) за житни култури - от 1 ноември 
до 31 май;
б) за захар - през целите пазарни 
2008/2009 г. и 2009/2010 г.;
в) за говеждо и телешко месо - през 
всяка цяла пазарна година; 
г) за масло и обезмаслено мляко на 
прах - от 1 март до 31 август.

Член 12
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Откриване на държавна намеса
1. През периодите, посочени в член 11, 
държавна намеса
а) се открива за житни култури, 
захар, масло и обезмаслено мляко на 
прах до равнищата за интервенция, 
посочени в член 13, параграф 1,
б) се открива за говеждо месо, от 
Комисията, без съдействието на 
Комитета, посочен в член 195, 
параграф 1, ако средната пазарна цена 
за говеждо месо в дадена държава-
членка или в регион на държава-
членка за определен представителен 
период, регистрирана въз основа на 
скалата на Общността за 
класификация на кланични трупове, 
предвидена в член 42, параграф 1, е 
била под 1560 EUR/тон.
2. Публичната интервенция за 
обикновена пшеница може да бъде 
преустановена от Комисията, без 
съдействието на Комитета, посочен 
в член 195, параграф 1, ако цената на 
(пшеницата, доставена „Руен“) с 
минимално съдържание на протеин 
от 11 % е по-висока от референтната 
цена.
Публичната интервенция се открива 
отново от Комисията, без 
съдействието на Комитета, посочен 
в член 195, параграф 1, ако условията, 
предвидени в този параграф, първа 
алинея, вече не се прилагат.
3. Публичната интервенция за 
говеждо месо, посочена в параграф 1, 
буква б), се закрива от Комисията без 
съдействието на Комитета, посочен 
в член 195, параграф 1, ако условията, 
предвидени в тази буква, вече не се 
изпълняват.

Член 13
Граници на интервениця

1. Изкупуването при държавна намеса 
се извършва в следните граници:
а) за ечемик, царевица и сорго - 0 тона 
за всеки период, посочен в член 11, 
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буква a);
б) за захар - 600 000 тона, изразени в 
бяла захар, за всяка пазарна година;
в) за масло - 30 000 тона за всеки 
период, посочен в член 11, буква г);
г) за обезмаслено мляко на прах -
109 000 тона за всеки период, посочен 
в член 11, буква г).
2. Захар, складирана в съответствие с 
параграф 1, буква б) по време на 
дадена пазарна година, не подлежи на 
други мерки за складиране, предвидени 
в членове 32, 52 и 63.
3. Чрез дерогация от параграф 1, за 
продуктите, посочени в букви a), в) и 
г) към него, Комисията може да вземе 
решение да продължи публичната 
интервенция над сумите, посочени в 
същия този параграф, ако пазарната 
ситуация, и по-специално 
тенденцията на пазарните цени, го 
изисква.“

Or. es

Обосновка

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Изменение 96
Czesław Adam Siekierski 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 3
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Част II –заглавие I – глава I –раздел II – подраздел II –Член 13 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за ечемик, царевица и сорго - 0 тона 
за всеки период, посочен в член 11, 
буква a);

заличава се 

Or. pl
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Изменение 97
Béla Glattfelder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II – дял I – глава I – раздел II – подраздел II – член 13 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за ечемик, царевица и сорго - 0 тона 
за всеки период, посочен в член 11, 
буква a);

заличава се

Or. hu

Обосновка

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Изменение 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II – дял I – глава I – раздел II – подраздел II – член 13 – парагреф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за ечемик, царевица и сорго - 0 тона 
за всеки период, посочен в член 11, 
буква a);

а) за царевица и сорго - 0 тона за всеки 
период, посочен в член 11, буква a);

Or. hu

Обосновка

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
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stabilitását jelentősen segítheti.

Изменение 99
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 4
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел III – Член 18 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Интервенционните цени и 
количествата, одобрени за 
интервенция за продуктите, посочени в 
член 10, букви a), г), д) и е), се 
определят от Комисията чрез тръжни 
процедури. При специални 
обстоятелства тръжните процедури 
могат да бъдат ограничени до или 
интервенционните цени и количествата, 
одобрени за интервенция, могат да 
бъдат фиксирани за държава-членка или 
за регион от държава-членка въз основа 
на регистрираните средни пазарни цени.

1. Интервенционните цени за 
продуктите, посочени в член 10, букви 
a), г), д) и е), се определят от Комисията 
чрез тръжни процедури, след като са 
достигнати максималните 
количества, посочени в член 13, 
параграф 1. При специални 
обстоятелства тръжните процедури 
могат да бъдат ограничени до 
определена държава-членка или до 
регион от държава-членка, или 
интервенционните цени и количествата, 
одобрени за интервенция, могат да 
бъдат фиксирани за държава-членка или 
за регион от държава-членка въз основа 
на регистрираните средни пазарни цени.

Or. nl

Изменение 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 –точка 4
Регламент (ЕО) № 1234/2007 
Част II – дял I – глава I – раздел II – подраздел III – член 18 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за житни култури - от 
съответните референтни цени;

заличава се
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Or. hu

Обосновка

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Изменение 101
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 4
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел III – Член 18 –параграф 2 –буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за масло - от 90 % от референтната 
цена;

в) интервенционната цена за масло 
възлиза за границата на интервенция 
съгласно член 13, параграф 1, буква в)
на 90 % от референтната цена

Or. nl

Изменение 102
Esther De Lange 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 4
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Част II –заглавие I – дял I –раздел II – подраздел III – Член 18 –параграф 2 –буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за обезмаслено мляко на прах - от 
референтната цена.

г) интервенционната цена за 
обезмаслено мляко на прах 
съответства за границата на 
интервенция съгласно член 13, 
параграф 1, буква г) на референтната 
цена;

Or. nl
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Изменение 103
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 –точка 4
Регламент (ЕО) №° 1234/2007
Част II – дял I – глава I – раздел II – подраздел III - член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a)Интервенционните цени в сектора 
на свинското месо за кланични 
трупове от свине със стандартно 
качество се определят от 
Комисията. Интервенционните цени 
не могат да надхвърлят 92%, нито да 
падат под 78% от референтните 
цени;
б) По отношение на продуктите със 
стандартно качество, различни от 
кланични трупове от свине, 
интервенционните цени се образуват 
от интервенционните цени въз основа 
на съотношението между 
търговската стойност на 
съответните продукти и 
търговската стойност на 
кланичните трупове от свине;
в) По отношение на продуктите, 
различни от продукти със 
стандартно качество, 
интервенционните цени се образуват 
въз основа на действащите цени за 
съответното качество, като в 
изчисленията се включва разликата 
спрямо стандартното качество. Тези 
цени са валидни за определени 
количества.

Or. ro

Обосновка

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.
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Изменение 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 –точка 6
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 31 – параграф 1 – буква i – буква вб а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб а) помощ за частно складиране на 
пшеница, царевица, ечемик и сорго.

Or. hu

Обосновка

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Изменение 105
Paulo Casaca 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел IV – член 26 –алинея a) – ii) а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 26, алинея втора, буква а) 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 
361/2008, се добавя следната точка:
„iv) за използване в рамките на 
режима на специфични доставки, 
предвиден в член 5 от Регламент (ЕО) 
№ 247/2006.“

Or. pt
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Обосновка

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Изменение 106
Duarte Freitas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел IV –
член 26 –алинея a) – ii) а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 26, алинея втора, буква а) 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 
361/2008, се добавя следната точка:
„iv) за използване в рамките на 
режима на специфични доставки, 
предвиден в член 5 от Регламент (ЕО) 
№ 247/2006.“

Or. pt

Обосновка

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Изменение 107
Ilda Figueiredo 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел IV – член 27 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В част ІІ, дял І се добавя следният 
подраздел IVа:

„Подраздел IVа
Управление на рискове и кризи

Обществена система за застраховане
1. Общността създава обществена 
система за селскостопанско 
застраховане, финансирано със 
средства на Общността, което 
позволява да се гарантира 
минималните доходи на земеделските 
стопани в случай на природни 
бедствия, като суши, бури, градушки, 
горски пожари, болести по 
животните.
2. Обществената система за 
селскостопанско застраховане може 
да включва застраховане на 
стопанствата, застраховане  на 
доходите, застраховане на 
животновъдството и 
компенсационни фондове.

Or. pt

Обосновка

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Изменение 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел II – подраздел IV – член 27 а (нов)



AM\738991BG.doc 63/85 PE412.017v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

27а. В дял І на част II се добавя 
следният текст: 
„ГЛАВА IVа
Управление на риска
Раздел I
Селскостопански застраховки
Член 112а
Селскостопански застраховки
1. Държавите-членки могат да 
направят финансови вноски за 
премиите за земеделска застраховка 
срещу икономически загуби, 
причинени от природни бедствия, 
неблагоприятни климатични 
събития или болести по животните 
или растенията. 
За целите на настоящия член: 
– „неблагоприятно климатично 
събитие“ означава климатични 
условия, които може да бъдат 
приравнени на природно бедствие, 
като слана, градушка, заледяване, 
дъжд или суша, които унищожават 
над 30% от средногодишната 
продукция на даден земеделски 
стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем 
за три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се 
изключват най-високият и най-
ниският показател;
– „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, 
понесен от земеделски стопанин в 
резултат на изключителни мерки, 
взети от земеделския стопанин с цел 
намаляване на доставката на 
съответния пазар или всякаква 
значителна загуба на продукция.  
Разходите, за които могат да се 
отпускат компенсации в 
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съответствие с други разпоредби на 
Общността, и онези, които са 
резултат от прилагането на всякакви 
други санитарни, ветеринарни или 
фитосанитарни мерки, не се считат 
за икономически загуби.
2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се 
определя на 80% или 50% от 
дължимата премия за застраховка, в 
съответствие с критериите, 
определени в член 12, точка 2 от 
Регламент (ЕО) 1857/2007 на 
Комисията.
Държавите-членки могат да 
ограничат размера на допустимата 
за финансово подпомагане 
застрахователната премия, като 
наложат съответни тавани.
3. Застрахователните плащания 
компенсират не повече от общия 
размер на разходите за отстраняване 
на загубите, посочени в точка 1 и не 
са свързани с изисквания или 
определяне на вида или количеството 
на бъдещото производство.
4. Всяка финансова помощ се изплаща 
директно на засегнатия земеделски 
стопанин.
5. Разходите на държавите-членки за 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член 68, 
параграф 1 при ставка 40 % от 
сумите, допустими за премия за 
застраховка, определени в 
съответствие с параграф 2 от този 
член.
Алинея първа не засяга правото на 
държавите-членки да покриват 
изцяло или отчасти своя дял от 
изплащането на финансовото 
подпомагане чрез задължителни 
системи за колективна отговорност в 
съответните сектори. 
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6. Финансовото подпомагане не може 
да представлява пречка за 
функционирането на вътрешния 
пазар на застрахователни услуги.
Финансовото подпомагане не е 
ограничено до застраховките, 
предоставяни от едно 
застрахователно дружество или една 
група дружества и не може да е 
обвързано с условие за сключване на 
застрахователен договор със 
застрахователно дружество, 
установено в съответната държава-
членка.
Раздел 2
Взаимоспомагателни фондове
Член 112б
1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от природни бедствия, 
неблагоприятни климатични 
събития или болести по животните 
или по растенията, чрез финансови 
вноски към взаимоспомагателните 
фондове.
За целите на настоящия член:
– „взаимоспомагателен фонд“ 
означава система, акредитирана от 
държава-членки в съответствие с 
националното законодателство, от 
сдружени земеделски стопани, за да се 
застраховат чрез отпускане на 
компенсационни плащания на такива 
земеделски стопани, които са 
засегнати от икономически загуби, 
регистрирани в стопанството, 
поради природно бедствие, 
неблагоприятни климатични 
събития или болести по животните 
или по растенията;
– „неблагоприятно климатично 
събитие“ означава климатични 
условия, които може да бъдат 
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приравнени на природно бедствие, 
като слана, градушка, заледяване, 
дъжд или суша, които унищожават 
над 30% от средногодишната 
продукция на даден земеделски 
стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем 
за три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се 
изключват най-високият и най-
ниският показател;
– „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, 
понесен от земеделски стопанин в 
резултат на изключителни мерки, 
взети от земеделския стопанин с цел 
намаляване на доставката на 
съответния пазар или всякаква 
значителна загуба на продукция.  
Разходите, за които могат да се 
отпускат компенсации в 
съответствие с други разпоредби на 
Общността, и онези, които са 
резултат от прилагането на всякакви 
други санитарни, ветеринарни или 
фитосанитарни мерки, не се считат 
за икономически загуби.
3. Взаимоспомагателните фондове 
плащат финансова компенсация 
пряко на сдружените земеделски 
стопани, които са засегнати от 
икономическите загуби.
Изплащаните от 
взаимоспомагателните фондове 
финансови компенсации се вземат от:
а) акционерен капитал, внесен към 
фондовете от сдружените земеделски 
стопани, и/или
б) заеми, взети от фондове при 
търговски условия. Първоначалният 
акционерен капитал не може да се 
състои от публични финансови 
средства.
4. Финансовото подпомагане, 
посочено в параграф 1, може да се 
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отнася до:
а) административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателен 
фонд, разпределени в период от 
максимум три години,
б) плащане на капитала и на лихвата 
по търговските заеми, взети от 
взаимния фонд, с цел финансова 
компенсация на земеделските 
стопани,
в) сумите от акционерния капитал на 
взаимоспомагателния фонд за 
изплащане на компенсации на 
земеделските стопани.
Минималната и максималната
продължителност на търговските 
заеми, допустими за финансово 
подпомагане, се определят от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2.
Когато финансовите компенсации се 
изплащат от фонда в съответствие с 
буква в) от алинея първа, публичната 
финансова помощ следва същия 
ритъм като този, който е предвиден 
за търговски заем с минимална 
продължителност.  
5. Никоя финансова помощ не 
надвишава 80% от разходите, 
посочени в параграф 4.  Всеки разход, 
който не е обхванат от финансовото 
подпомагане, се поема от сдружените 
земеделски стопани.
Държавите-членки могат да 
ограничат допустимите за финансово 
подпомагане разходи, като наложат:
а) горни граници по фондове; 
б) съответни горни граници за 
Общността.
6. Разходите на държавите-членки за 
финансови помощи се съфинансират 
от Общността от фондовете, 
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посочени в член 68, параграф 1 при 
ставка 40 % от сумите, допустими 
съгласно параграф 4.
Алинея първа не засяга правото на 
държавите-членки да покриват 
изцяло или отчасти своя дял от 
изплащането на финансовото 
подпомагане чрез задължителни 
системи за колективна отговорност в 
съответните сектори.
7. Държавите-членки определят 
правилата за създаване и управление 
на взаимоспомагателни фондове, а 
именно за отпускане на 
компенсаторни плащания на 
земеделски стопани в случай на криза, 
както и управлението и контрола на 
тези правила. Преди тяхното 
прилагане държавите-членки 
уведомяват Управителния комитет 
за единната ООП с цел съгласуване на 
действията, които се предприемат 
на общностно равнище. 

Or. es

Обосновка

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Изменение 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част ІІ – дял І – глава І – раздел ІІІ – подраздел І

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) Подраздел I от раздел III от глава I 
от дял I на част II се заличава.

заличава се
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Or. fr

Justification

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Изменение 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част II –дял I – глава I –раздел III – подраздел I

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Подраздел I от раздел III от глава I 
от дял I на част II се заличава.

заличава се

Or. it

Изменение 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Член 28 се заменя със следния 
текст:

„Член 28
Продукти, отговарящи на условията 

за помощи
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1. Помощите за частно складиране се 
отпускат за следните продукти, при 
определените в настоящия член 
условия и без да се накърняват 
допълнителните изисквания и 
условия, определени от Комисията по 
смисъла на член 43: 
i) сирене Grana Padano, отлежало 
поне девет месеца;
ii) сирене Parmigiano Reggiano, 
отлежало поне 15 месеца;
iii) сирене Provolone, отлежало поне 
три месеца.“

Or. it

Обосновка

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Изменение 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Член 29 от Регламент (ЕО) № 
1234/2007 се заличава.

Or. it
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Изменение 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) Член 31 се изменя, както следва: заличава се

а) Параграф 1 се изменя, както следва:
i) след буква в) се добавят следните 
букви:
„ва) неосолено масло, произведено от 
сметана или мляко в одобрено 
предприятие на Общността, с 
минимално тегловно съдържание на 
мазнини от 82 %, с максимално 
тегловно съдържание на млечно 
безмаслено сухо вещество от 2 % и 
максимално тегловно съдържание на 
вода от 16 %;
вб) осолено масло, произведено от 
сметана или мляко в одобрено 
предприятие на Общността, с 
минимално тегловно съдържание на 
мазнини от 80 %, с максимално 
тегловно съдържание на млечно 
безмаслено сухо вещество от 2 %, 
максимално тегловно съдържание на 
вода от 16 % и максимално тегловно 
съдържание на сол от 2 %;“
ii) буква д) се заличава;
б) В параграф 2, алинея втора се 
заличава.

Or. fr

Justification

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.
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Изменение 114
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 31 – буква a – i

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) буква д) се заличава; заличава се

Or. it

Изменение 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 31 – точка a – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) буква д) се заличава; заличава се

Or. it

Обосновка

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Изменение 116
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 6
Регламент (CE) n° 1234/2007
Член 31 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 2, алинея втора се 
заличава.

заличава се

Or. it

Изменение 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 31 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 2, алинея втора се 
заличава.

заличава се

Or. it

Обосновка

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Изменение 118
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 8
Регламент (CE) № 1234/2007
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Член 36 се заличава. заличава се

Or. it
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Обосновка

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Изменение 119
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 8
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 се заличава. заличава се

Or. de

Обосновка

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Изменение 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 8
Регламент (CE) № 1234/2007
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Член 36 се заличава. заличава се

Or. it
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Обосновка

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Изменение 121
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 43 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„а) изискванията и условията, на 
които следва да отговарят 
продуктите, които следва да се 
изкупят при държавна намеса, както 
е посочено в член 10, или за които е 
разрешена помощ за частно 
складиране съгласно член 31, и по-
специално по отношение на 
качеството, групите качества, 
класовете на качество, категориите, 
количествата, опаковката 
включително етикетирането, 
максималната възраст, 
консервирането, етапа на обработка 
на продуктите, за които се отнася 
интервенционната цена, 
продължителността на частното 
складиране;“ 

заличава се

Or. es

Обосновка

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.



PE412.017v01-00 76/85 AM\738991BG.doc

BG

Изменение 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 11
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 се заличава. заличава се

Or. en

Изменение 123
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 55 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Решението, прието от Съвета 
през юни 2003 г., се изменя и 
действащата система за национални 
квоти за мляко се продължава за 
периода след 2015 г.

Or. pt

Обосновка

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.
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Изменение 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 55 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 31 юни 2010 г. Комисията 
представя оценка на въздействието 
за различни методи на регулиране на 
количествата на пазара на мляко в 
съответствие с действителните 
нужди.
Измененията в областта на млякото  
ще се приемат посредством отделно 
законодателно предложение.

Or. de

Обосновка

Изменение 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 66 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. В член 66 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 се добавя следният 
параграф 1:
1а. Общото увеличение на квотите, 
предвидено за всяка държава-членка 
за периода от 2009/2010 година до 
2014/2015 година, се използва 
предварително, считано от 1 април 
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2009 г., в степента, необходима за 
покриване на евентуалното 
надвишаване на националната квота, 
предвидена в приложение IX, точка 1.

Or. it

Обосновка

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Изменение 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 66 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. В член 66, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 се добавя 
следният параграф:
3а. Държавите-членки, които имат 
специфични потребности по 
отношение на адаптацията на 
сектора, определят в зависимост от 
ситуацията в техния сектор 
увеличения на квотите над 
предвиденото за ЕС общо увеличение 
от 5%, .

Or. es
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Изменение 127
Jan Mulder 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 66 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) В член 66 от Регламент (ЕО) № 
1234/2007 се добавя следният 
параграф:
5а. Националната квота нараства 
ежегодно с 3%, както се предвижда в 
приложение І, в оставащия период от 
срока на действие на квотата.

Or. en

Изменение 128
Niels Busk 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 66 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) В член 66 от Регламент (ЕО) № 
1234/2007 се добавя следният 
параграф:
5а. Националната квота нараства 
ежегодно с 2%, както се предвижда в 
приложение І, в оставащия период от 
срока на действие на квотата.

Or. en
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Изменение 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 66 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) В член 66 от Регламент (ЕО) № 
1234/2007 се добавя следният 
параграф:
5б. Държавите-членки могат да 
изискват временни увеличения на 
квотите, въз основа на неусвояване на 
квотата за мляко в други държави-
членки, при условие, че могат да 
докажат, че плавен преход на техния 
пазар на мляко и млечни продукти е 
трудно осъществим в рамките на 
общото регламентиране. За тази цел 
Комисията ежегодно изчислява 
неусвояването на квотите за мляко. 
Комисията оценява възможните 
заявки от държавите-членки за 
допълнителни увеличения на квотите 
и внася предложение за временното 
разпределяне на производствени 
квоти в началото на всяка пазарна 
година. Временните квоти през 
дадена пазарна година никога не 
превишават степента на неусвояване 
на квоти през предходната пазарна 
година. Комисията може да се 
подпомага от Комитета, посочен в 
член 195, параграф 1.

Or. en
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Изменение 130
Astrid Lulling 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 б (нова)
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Такса за свръхпроизводство се 
плаща за мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара в превишение на националната 
квота, установена в съответствие с 
подраздел II, ако след изравняване на 
равнище ЕС все още съществува 
свръхпроизводство. 
Таксата се установява в размер на 
27,83 EUR за 100 килограма мляко за 
пазарните години 2008–2009 и 2009–
2010,
23,19 EUR за пазарната година 2010–
2011,
18,55 EUR за пазарната година 2011–
2012,
13,91 EUR за пазарната година 2012–
2013,
9,27 EUR за пазарната година 2013–
2014,
и 4,64 EUR за пазарната година 2014–
2015.

Or. en

Изменение 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 б (нова)
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) В член 78 от Регламент (ЕО) № 



PE412.017v01-00 82/85 AM\738991BG.doc

BG

1234/2007, параграф 1 се замества със 
следния текст:
1. Такса за свръхпроизводство се 
плаща за мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара в превишение на националната 
квота, установена в съответствие с 
подраздел II.
За пазарните години до 2015 г. се 
установява такса за 100 килограма 
мляко, както следва:
a) през 2009–2010 г.: 20,00 EUR,
б) през 2010–2011 г.: 18,00 EUR,
в) през 2011–2012 г.: 16,00 EUR,
г) през 2012–2013: 14,00 EUR,
д) през 2013–2014 г.: 12,00 EUR,
е) през 2014–2015: 10,00 EUR.
Същевременно, Комисията, с 
помощта на Комитета, посочен в 
член 195, параграф 1, може да вземе 
решение за намаляване на таксата за 
свръхпроизводство за определена 
пазарна година под размера, указан в 
настоящия член, в зависимост от 
пазарните обстоятелства.

Or. en

Обосновка

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 
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Изменение 132
Carmen Fraga Estévez 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата такса се коригира, 
като се намалява, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 195 в 
държавите, в които квотата за 
производство традиционно е 
недостатъчна по отношение на 
вътрешното им потребление.

Or. es

Изменение 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

14б. В член 78 параграф 2 се заменя 
със следния текст:
„2. Държавите-членки, след 
пропорционалното разпределение на 
осъщественото свръхпроизводство 
спрямо референтните количества, 
които не е усвоени на равнище 
Европейски съюз, са отговорни пред 
Общността за таксата за 
свръхпроизводство, дължима в 
резултат на превишаване на 
националната квота и определена на 
национално равнище и поотделно за 
доставките и директните продажби, 
и следва да заплатят 99 % от 
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дължимата сума на Европейския 
фонд за гарантиране на селското 
стопанство, между 16 октомври и 30 
ноември след края на съответния 
дванадесетмесечен период.“

Or. it

Обосновка

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Изменение 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 4 – точка 14 б (нова)
Регламент (ЕО) №°1234/2007
Член 78 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следният параграф3а се добавя 
към член 78 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007:
„3a. Всички приходи от плащанията 
за допълнителните ставки към ЕС, 
както и спестените от бюджета на 
селското стопанство средства следва 
да се влеят във фонда за подпомагане 
на сектора на млякото и млечните 
продукти, за да се даде възможност за 
предприемане на придружителни 
мерки в сектора на млякото и 
млечните продукти. 
Мерките, финансирани по член 68 
[Общи правила] от Регламент (ЕО) 
№ [...]/2008 [нов регламент относно 
преките плащания], не се финансират 
от тази схема.“
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Or. de

Обосновка

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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