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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменения на Общата 
селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (EО) № 320/2006, (EО) 
№ 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № […]/2008(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 –
2008/0104(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0306),

– като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е 
консултирал с него (C6-0241/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони
(A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

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, 

(3) По отношение на зърнените култури 
системата следва да бъде изменена, за 
да се гарантира 
конкурентоспособността и 
ориентацията на сектора към пазара, 
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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, 
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 

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 незначителните 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, 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, тя следва да се 
прилага едва в последните месеци на 
пазарната година.
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месечни увеличения. С цел 
опростяване датите на интервенция 
за зърнените култури следва да бъдат 
хармонизирани в Общността.

Or. fr

Обосновка

Стартирането на интервенцията няколко месеца преди края на пазарната година 
позволява избягване на спекулирането, като в същото време интервенцията запазва
своята роля на предпазна мрежа.

Изменение 2

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 и с оглед ситуацията на 
пазара и неговите перспективи 
интервенцията следва да се сведе до 
нула тона, но с цел запазване на една 
предпазна мрежа, приницпът на 
интервенцията следва да се 
поддържа, тъй като никога не може 
да се изключи вероятността от 
обръщане на пазара поради санитарни 
или други причини.

Or. fr
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Изменение 3

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

заличава се

Or. fr

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Програма 2000 предвиди 2,4% 
увеличение на общите рефернтни 
количества мляко за ЕС. Това беше 
направено, от една страна, под 
формата на специални национални 
увеличения за Италия, Гърция, 
Ирландия и Северна Ирландия за две 
годишен период от 2000/2001 г. до 
2001/2002 г. и, от друга страна, чрез 
1,5% линейно увеличаване на квотите 
за мляко за три годишен период от 
2006/2007 г. до 2008/2009 г. за всички 
държави-членки, които не получават 
специално увеличение на квотите. В 
своето компромисно решение от юни 
2003 г., Съветът изрази съгласие 
съществуващият режим на квоти за 
мляко да бъде продължен до 
2014/2015 г. Допълнително, на Гърция 
беше отпуснато увеличение на 
квотата от 120 000 тона, а на 
Азорските острови – от 50 000 тона, 
считано от 2005/2006 г. нататък 
(намалено количество спрямо 
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допълнителните 73 000 тона през 
2003/2004 г. и 61 500 тона през 
2004/2005 г. Допълнително увеличение 
с 2% на квотите за мляко на ЕС-27 
беше договорено за 2008/2009 г.

Or. en

Обосновка

Предложените увеличения на квотите са част от историческо развитие, което 
следва да намери своето място в съображенията на предложението за проверка на 
състоянието.

Изменение 5

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 

(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 прехрана, 
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 
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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 
престуктурирането. 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.

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 
престуктурирането. 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 пазарна 
година 2008/2009 и 1% на пазарна 
година за 2009/2010 и 2010/2011), ще 
улесни плавния преход, като се избягва 
прекомерна корекция след 
премахването на квотите.

Or. en

Обосновка
В целия ЕС се наблюдава ситуация на недостатъчно използване на квотите за мляко. 
Цифрите за 2006/2007 квотна година показват нетен недостиг от 1,9 милиона тона 
на равнище ЕС, с 18 държави–членки, които са произвели мляко под своите 
национални квоти. Предварителните цифри за 2007/2008 г. показват подобно 
положение. Докладчикът по становище предлага допълнително, към вече 
договорените 2% увеличение за 2008/2009 г. да бъде подкрепено увеличение от 1% за 
пазарните 2009/2010 и 2010/2011 години. Докладчкът по становище желае да 
преоцени ситуацията на пазара за следващите квотни години, тъй като пазарът на 
мляко бързо се променя.

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) На равнище ЕС се наблюдава 
недостатъчно използване на квотите 
за мляко.
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Or. en

Обосновка

В целия ЕС се наблюдава ситуация на недостатъчно използване на квотите за мляко. 
Цифрите за 2006/2007 квотна година показват нетен недостиг от 1,9 милиона тона 
на равнище ЕС, с 18 държави–членки, които са произвели мляко под своите 
национални квоти. Европейската комисия предвижда недостатъчно използване от 3 
милиона тона за текущата квотна 2007/2008 година (точните цифри ще бъдат на 
разположение през септември).

Изменение 7

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 

(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 
лен, коноп и картофено нишесте и 
посредством включването на 
подкрепата за тези продукти в системата 
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за помощ, отделена от производството 
за всяко стопанство. Както бе случаят с 
реформата на ООП през 2003 г., 
отделянето на помощта от 
производството няма да промени самите 
суми, които се плащат на земеделските 
стопани, но то значително ще увеличи 
ефективността на помощта за доходите.

за помощ, отделена от производството 
за всяко стопанство. Както бе случаят с 
реформата на ОСП през 2003 г., 
отделянето на помощта от 
производството няма да промени самите 
суми, които се плащат на земеделските 
стопани, но то значително ще увеличи 
ефективността на помощта за доходите.

Or. fr

Изменение 8

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) Докладът на Комисията, 
представен на Европейския 
парламент и на Съвета, относно 
сектора на лена и конопа 
(COM(2008)0307) потвърждава 
целесъобразността и ефективността 
на схемата за подпомагане на 
преработвателите на лен и коноп. 
Комисията потвърждава силно 
благоприятното въздействие на 
отглеждането на лен и коноп върху 
опазването на околната среда и 
биоразнообразието, по-конкретно 
като спомага за сеитбообращението, 
както и върху създаването и 
поддържането на работни места в 
областите с проблеми и върху 
разработването на нови промишлени 
перспективи, по-конкретно в 
областта на биоматериалите. 
Комисията изтъква 
жизненоважните рискове, свързани с 
премахването на схемата за 
подпомагане. Във връзка с това, 
настоящата схема следва да се запази 
поне до пазарната 2012/2013 година.
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Or. fr

Изменение 9

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 

заличава се
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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. fr

Изменение 10

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. fr

Изменение 11

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 
застрахователните премии, които 
земеделските стопани или 
сдруженията на производители 
плащат за застраховане на 
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реколтата от земеделски култури, 
или за финансово обезщетяване на 
някои икономически загуби в случай на 
болести по животните или по 
растенията.

Or. fr

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Организациите на производители 
могат да играят полезна роля при 
групиране на доставките в сектори, в 
които има несъответствие в 
концентрацията на производители и 
купувачи. Държавите-членки следва да 
бъдат в състояние да признават 
организациите на производители във 
всички сектори.

(19) Дори и застраховането на 
реколтата или 
взаимоспомагателните фондове да 
могат да подпомогнат 
възстановяването след понесени 
щети, възстановяването може да се 
окаже твърде скъпо струващо в 
икономически и социален план, и във 
връзка с това следва успоредно да се 
насърчава създаването на 
инструменти за предпазване от 
рисковете. Организациите на 
производители както и 
междубраншовите организации могат 
да играят важна роля за тази 
превенция, по-конкретно чрез 
групиране на доставките в сектори, в 
които има несъответствие в 
концентрацията на производители и 
купувачи или чрез подобряване на 
познаването на пазарите. Държавите-
членки следва да бъдат в състояние да 
признават организациите на 
производители и професионалните 
организации във всички сектори. 

Or. fr
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Обосновка

За справяне с кризите, предварителното планиране трябва да стане приоритетна 
цел, тъй като един подход, който се концентрира изключително върху възстановяване 
от последиците, може да се окаже крайно скъпо струващ по отношение на 
икономиката и заетостта.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Целесъобразно е да се използва
настоящата конюнктура, за подаване 
на положителен сигнал, по-
конкретно на развиващите се страни, 
които от дълго време отправят 
искания за премахване на подкрепата 
за износа, която съществува в 
повечето развити страни –
износители на зърнено-житни 
култури.

Or. fr

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Параграф 2 се заличава. заличава се

Or. fr

Обосновка

Въпреки че от много дълго време не се е прибягвало до интервенция при свинското 
месо, не е разумно тя да бъде премахната – от една страна, поради постоянната 
възможност за появяване на нови болести по животните, водещи до сериозни 



PR\727830BG.doc 17/40 PE407.828v01-00

BG

проблеми на пазара, и от друга страна, поради напълно новото положение на пазара 
на зърнено-житни култури.

Изменение 15

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 11 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за житни култури - от 1 ноември до 
31 май;

а) за житни култури - от 1 март до 31 
май;

Or. fr

Обосновка

Вместо да се предвижда схема за държавно изкупуване, която би могла да понижи 
цените, по-добре е времетраененто на интервенцията да се ограничи до няколко 
месеца преди края на пазарната година, което ще позволи на схемата действително 
да играе ролята си на предпазна мрежа, като в същото време се избегнат 
спекулациите.

Изменение 16

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 11 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за говеждо и телешко месо - през 
всяка цяла пазарна година;

в) за говеждо, телешко и свинско месо -
през всяка цяла пазарна година;

Or. fr

Изменение 17

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 – буква б а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) се открива за свинско месо, от 
Комисията, без съдействието на 
Комитета, посочен в член 195, 
параграф 1, ако през представителен 
период от време средната пазарна 
цена на месото от кланични трупове 
от свине, определена въз основа на 
цените, регистрирани във всяка 
държава-членка на 
представителните пазари на 
Общността и претеглени 
посредством коефициенти, които 
отразяват относителния размер на 
поголовието свине във всяка държава-
членка, е под 103 % от референтната 
цена и е вероятно да остане на това 
равнище.

Or. fr

Изменение 18

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 13 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за свинско месо - 0 тона за периода, 
посочен в член 11, буква а).

Or. fr

Обосновка

Ако отново се установява интервенция при свинското месо, целесъобразно е 
границата да се определи на нула тона, като това ще осигури предпазна мрежа без 
бюджетни последици, доколкото състоянието на сектора остава нормално.
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Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част ІІ – дял І – глава І – раздел ІІ – подраздел ІІІ – член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

„Подраздел III
Интервенционни цени

Член 18
Интервенционни цени

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.
2. Интервенционната цена, 
определена в съответствие с 
параграф 1, не може да е по-висока:
а) за житни култури - от 
съответните референтни цени;
б) за говеждо месо - от средната 
пазарна цена, регистрирана в дадена 
държава-членка или регион на 
държава-членка, увеличена със сума, 
която следва да се определи от 
Комисията въз основа на обективни 
критерии;
в) за масло - от 90 % от 
референтната цена;

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

3. Интервенционната цена за захар е 
80 % от референтната цена, 
определена за пазарната година, 
непосредствено след пазарната 
година, през която е представена 
офертата. Ако обаче качеството на 
захарта, предложена на 
разплащателната агенция, се 
различава от определеното в буква Б 
от приложение IV стандартно 
качество, за което е определена 
референтната цена, 
интервенционната цена съответно се 
увеличава или намалява.“

Or. fr

Обосновка

Една обобщена схема за тръжни процедури би могла да има порочен ефект върху 
цените и значителни отрицателни последици.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) буква в) се заменя със следния 
текст:

„в) прясно или охладено говеждо месо 
от животни, не по-възрастни от 12 
месеца, съгласно определението и 
класификацията в приложение ХІа, и 
от едър рогат добитък под формата 
на кланични трупове, половинки 
кланични трупове, компенсирани 
четвъртини, предни или задни 
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четвъртини, класифицирани в 
съответствие със скалата на 
Общността за класификация на 
кланични трупове от възрастни 
говеда, предвидена в член 42, параграф 
1;”

Or. fr

Обосновка

Телешкото месо не отговаря на условията за частно складиране, макар че е изложено 
на същите рискове като останалите видове месо. Доколкото оттук нататък този 
вид месо се идентифицира и неговото проследяване се гарантира, вече няма основание 
за неговото изключване.

Изменение 21

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;“ 

„а) изискванията и условията, на които 
следва да отговарят продуктите, а в 
случай на свинско месо, и списъка на 
продукти, 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;“ 

Or. fr
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11) Член 44 се заличава. заличава се

Or. fr

Обосновка

Тази разпоредба е доказала своята ефективност в случаи на опустошителни кризи, 
като например епидемията на шап през 2001 г. Въпреки това Комисията възнамерява 
да я премахне, като аргументира това с въвеждането на фондове за взаимопомощ в 
случай на болести по животните и растенията. Всъщност, става въпрос за
допълнителни, но не идентични мерки. В момент, в който се появяват нови заразни 
болести по животните, подобни на болестта „син език“, въз основа на 
предохранителния принцип, целесъобразно е член 44 да се запази.

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 12 – буква a
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Параграф 1 се заменя със следния 
текст: заличава се

„1. За извънредните мерки за 
подпомагане, посочени в член 45, 
Общността предоставя частично 
финансиране в размер на 50 % от 
разходите, поети от държавите-
членки.“

Or. fr



PR\727830BG.doc 23/40 PE407.828v01-00

BG

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а) Към член 78 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 се добавя следният 
параграф 3а):
„3а) Общият доход от плащанията за 
допълнителни ставки на ЕС и 
спестяванията, свързани с 
премахването на съществуващите 
пазарни мерки в областта на 
млякото, следва да захранят фонд за 
подпомагане на процеса на 
преструктуриране на млечния сектор 
на ЕС.
Мерките, финансирани по член 68 
[Общи правила] от Регламент (ЕО) 
№ [...]/2008 [нов регламент относно 
преките плащания], не се финансират 
от тази схема.“

Or. en

Обосновка

Млечният сектор е чувствителен. Парите, събрани и спестени от и в рамките на 
млечния сектор следва да бъдат използвани за подпомагане и реструктуриране на 
този сектор.

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 17
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Част ІІ – дял І – глава ІV – раздел І – подраздел І

Текст, предложен от Комисията Изменение

17) Подраздел I от раздел I от глава 
IV от дял I на част II се заличава.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Поради вече посочените причини в рамките на измененията на Регламент 1782/2003, 
няма основание за премахване на тези помощи. 

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 18 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 91 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а) В член 91, параграф 1, втората 
алинея се заменя със следния текст:
„През периода от 2009/2010 до 
2012/2013 пазарни години, при същите
условия се предоставя помощ и за 
преработката на слама от лен и 
коноп, предназначена за производство 
на къси влакна.“

Or. fr

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 19
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. Определя се размерът на помощта за 
преработка на дълговлакнест лен, 
предвидена по член 91: 

„1. Определя се размерът на помощта за 
преработка на дълговлакнест лен, 
предвидена по член 91:

а) 200 EUR за пазарните 2009/2010 г. и 
2010/2011 г.; и

а) по отношение на дългите ленени 
влакна: 160 EUR за тон за пазарните 
години от 2009/2010 г. до 2012/13 г.;

б) 100 EUR за пазарните 2011/2012 г. и
2012/2013 г.“

б) по отношение на късите ленени и 
конопени влакна, които не съдържат 
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повече от 7,5% примеси и развлакнени 
отпадъци: 90 EUR за тон за пазарните 
години от 2009/2010 г. до 2012/2013 г.;

Въпреки това, държавата-членка 
може да реши, позовавайки се на 
традиционните пазари, да отпусне 
помощ:
а) за късите ленени влакна, 
съдържащи между 7,5% и 15% 
примеси и развлакнени отпадъци;
б) за конопени влакна, съдържащи 
между 7,5% и 25% примеси и 
развлакнени отпадъци;
В случаите, предвидени във втората 
алинея, държавата–членка отпуска 
помощ, която, в най-добрия случай, е 
равностойна на произведеното 
количество, над основата от 7,5% 
примеси и развлакнени отпадъци.”

Or. fr

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 20 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 94 – параграф 1 a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

20а) В член 94, параграф 1а се заменя 
със следния текст:
„1а. За късите ленени и конопени 
влакна се определя максимално 
гарантирано количество от 147 265 
тона за всяка пазарна година в 
периода 2009/2010 — 2012/2013 г., за 
което може да се отпуска помощ. 
Това количество се разпределя между 
някои държави-членки под формата 
на национални гарантирани 
количества в съответствие с точка 
А.ІІ. от приложение ХІ.“
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Or. fr

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 20 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 94 а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

20б) Член 94 се заменя със следния 
текст:
„През периода от 2009/2010 до 
2012/2013 пазарни години, 
допълнителна помощ се отпуска на 
лицензирания първичен 
преработвател в зависимост от 
засетите с лен площи в зони І и ІІ, 
описани в точка А.ІІІ. на приложение 
ХІ, произведената от които слама е 
предмет на:

а) договор за покупко-продажба или 
задължения, съгласно член 91, 
параграф 1; и

б) помощ за преработка в дълги 
влакна. 

Допълнителната помощ е в размер на 
120 EUR на хектар в зона І и 50 EUR 
на хектар в зона ІІ.“

Or. fr

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 24
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 101
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Текст, предложен от Комисията Изменение

24) Член 101 се заличава. 24) Член 101 се заменя със следния 
текст:

"Член 101
Помощ за изкупуване на млечни 

продукти от организации с 
нестопанска цел

При условия, които се определят от 
Комисията, в случай на натрупване 
на излишък от млечни продукти или 
възникване на вероятност от такова 
натрупване, Комисията може да 
реши да се отпуснат помощи, които 
да дадат възможност на институции 
и организации с нестопанска цел да 
изкупуват сметана, масло и 
концентрирано масло по намалени 
цени.“

Or. fr

Обосновка

Можем да се съгласим с премахването на помощите за търговско ползване, но от 
социална гледа точка е целесъобразно те да се запазят за асоциациите с нестопанска 
цел. 

Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 26 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 104 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

26а) В член 104, параграф 2 се заменя 
със следния текст:

„2. Фондът се финансира за 
календарните 2010, 2011 и 2012 
години, съгласно член [...] [Помощ за 
тютюна] от Регламент (ЕО) 



PE407.828v01-00 28/40 PR\727830BG.doc

BG

№°[...]/2008 [нов регламент относно 
преките плащания].“

Or. fr

Обосновка

Последица от изменението, направено към регламента относно преките плащания 
след гласуване в Парламента през май.

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 27 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Глава IV а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27а) Към дял І на част II се добавя 
глава IVа:

„ГЛАВА IVа

Управление на риска

Раздел I

Застраховка на реколтата

Член 112а

Застраховка на реколтата

1. Държавите-членки могат да 
отпуснат финансово подпомагане за 
плащане на премиите за застраховка 
на реколтата срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични събития.
За целите на този 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 средната годишна 
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продукция на даден селскостопански 
производител за предшестващия 
тригодишен период или от средния 
обем за три години въз основа на 
предшестващия петгодишен период, 
като се изключат най-високият и 
най-ниският показател.
2. Финансовото подпомагане се 
определя на 60% застрахователната 
премия, дължима индивидуално от 
производителя или колективно, в 
случай на застрахователен договор, 
сключен от сдружение на 
производители. Държавите-членки 
могат да решат да увеличат 
финансовото подпомагане на 70 %, в 
зависимост от климатичните 
условия или ситуацията в 
съответния сектор.
Държавите-членки могат да 
ограничат размера на допустимата 
за финансово подпомагане 
застрахователната премия, като 
наложат съответни тавани.

3. Покриване от застраховката на 
реколтата се осъществява само 
когато неблагоприятното 
климатично събитие е било 
официално признато като такова от 
компетентния орган на съответната 
държава-членка. 
4. 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.
5. Финансовото подпомагане се 
изплаща пряко на засегнатия 
селскостопански производител или на 
сдружението на производители, 
което е сключило застрахователния 
договор, в зависимост от броя на 
неговите членове.
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6. Разходите на държавите-членки за 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член [...] 
[подпомагане в рамките на единната 
ООП] от Регламент (ЕО) №°[...]/2008 
[нов регламент относно преките 
плащания] при ставка 40 % от 
допустимите за застрахователна 
премия суми, определени в 
съответствие с параграф 2 от 
настоящия член. 
За новите държави-членки, 
посоченото в алинея първа равнище се 
увеличава до 70%.
Първа алинея 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. 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 II

Взаимоспомагателни фондове при 
болести по животните и растенията

Член 112б

Взаимоспомагателни фондове при 
болести по животните и растенията
1. Държавите-членки могат, 
посредством финансово участие във 
взаимоспомагателни фондове, да 
изплащат на земеделските стопани 
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компенсации за покриване на 
икономически загуби, причинени от 
възникване на болест по животните 
или по растенията.
Взаимоспомагателните фондове 
могат да се управляват от сдружения 
на производители и/или от 
междубраншови организации при 
условията, определени в членове 122 и 
123.
2. За целите на настоящия член:

а) „взаимоспомагателен фонд“ 
означава система, акредитирана от 
държава-членки в съответствие с 
националното законодателство, 
която позволява на сдружени 
земеделски стопани да се подсигурят 
срещу икономически загуби, 
причинени от възникване на болест 
по животните или по растенията, 
посредством отпускане на 
компенсационни плащания за 
потърпевшите земеделски стопани в 
случай на такива; 
б) „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 
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финансови компенсации се вземат от:
а) акционерния капитал, внесен към 
фондовете от сдружените земеделски 
стопани; и/или
б) заемите, взети от фондовете 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 
отнася до: 
а) административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателен 
фонд, разпределени за период от 
максимум три години;
б) плащането на главницата и 
лихвите по търговските заеми, взети 
от взаимния фонд, с цел изплащане на 
компенсации на селскостопанските 
производители;
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 195, 
параграф 1.
Когато финансовите компенсации се 
изплащат от фонда в съответствие с 
буква в) от първа алинея, публичната 
финансова помощ следва същия 
ритъм като този, който е предвиден 
за търговски заем с минимална 
продължителност.
5. Никакво финансово подпомагане не 
надвишава 60 % от разходите, 
посочени в параграф 4. Държавите-
членки могат да вземат решение да 
увеличат своята финансова помощ на 
70 %, в зависимост от ситуацията в 
съответния сектор. Всеки разход, 
който не е обхванат от финансовото 
подпомагане, се поема от сдружените 
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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 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член [...] 
[Подпомагане в рамките на единната 
ООП] от Регламент (ЕО) №°[...]/2008 
[нов регламент относно преките 
плащания] при ставка 40 % от 
допустимите съгласно параграф 4 
суми.
За новите държави-членки, 
посоченото в алинея първа равнище се 
увеличава до 70%.
Първа алинея 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 
селскостопански производители в 
случай на криза, както и 
управлението и контрола на тези 
правила.
8. Държавите-членки представят на 
Комисията годишен доклад за 
изпълнението на този член. 
Формата, съдържанието, графика и 
сроковете за представяне на този 
доклад се определят от Комисията в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 195, параграф 1.

Or. fr
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Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 28 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 122 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

28а) В член 122, буква в) се заменя със 
следния текст:
в) имат конкретна цел, която по-
специално може да включва, или в 
плодово–зеленчуковия сектор 
включва:
i) осигуряване на управление за 
предпазване от рисковете, като се 
подсигури планиране на 
производството и неговото 
адаптиране към търсенето, както по 
количество така и по качество;
ii) подобряване на организирането на 
селскостопанското предлагане;
iii) съсредоточаване на предлагането 
и пазарен пласмент на 
производството на техните членове;
iv) оптимизиране на 
производствените разходи и 
регулиране на цените на продукцията.

Or. fr

Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 29 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 123 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

29а) В член 123, параграф 1, буква в) се 
заменя със следния текст:
в) имат специфична цел, която по-
специално може да се отнася до:
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i) осигуряване на управление за 
предпазване от рисковете 
посредством подобряване на 
познаването на пазарите чрез 
статистически анализ на търсенето 
и предлагането и чрез сформиране на 
бази данни за професионална 
употреба; 
ii) концентриране и координиране на 
предлагането и търговия с 
продуктите на техните членове, 
като се определят и се улесняват 
действията за сключване на договори;
iii) съвместно приспособяване на 
производството и 
преработвателната дейност към 
изискванията на пазара и подобряване 
на продукта;
iv) насърчаване на рационализацията 
и подобряване на производството и 
преработвателната дейност;
v) осигуряване на съгласуването и 
движението на информация между 
всички участници в бранша, по-
конкретно чрез предаване на знания за 
техническите решения (колективни 
или индивидуални), които биха могли 
да намалят рисковете;
vi) проучване на устойчивите 
производствени методи и развитието 
на пазарите;
vii) подпомагане на качествените 
иновации и безопасността на 
продуктите;
viii) улесняване на опазването на 
околната среда посредством събиране 
на селскостопанските пластмаси 
(фолио за балиране на силаж, 
опаковъчна лента) или отпадъците 
от ветеринарните грижи, управление 
на отпадните води от отглеждането 
на животни или прилагането на 
стратегии за приспособяване към 
изменението на климата;
ix) осигуряване на информация за 
продукта и популяризирането му;
x) насърчаване на по-добро познаване 
на професиите от бранша.
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Or. fr

Изменение 35

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 29 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 123 – параграф 3 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

29б) Към член 123, се прибавя 
параграф 3б:
„3а. Държавите-членки могат да 
признаят също междубраншовите 
организации, учредени по инициатива 
на всички или част от организациите 
или асоциациите, които са техни 
членове, във всеки един сектор, 
посочен в член 1, с изключение на 
секторите, посочени в първи 
параграф, буква a) съгласно условията, 
определени в букви б) и в) на посочения 
параграф.“

Or. fr

Обосновка
Структурирането на предлагането на селскостопански продукти винаги се е опирало 
на мерки за регулиране на пазара. От друга страна, организацията на производството 
и създаването на връзки в рамките на браншовете се развиват по съвсем различни 
начини в зависимост от държавата-членка и/или продуктите. Комисията предлага 
държавите-членки да бъдат в състояние да признават организациите на 
производители във всички сектори, целесъобразно е това да обхване и 
междубраншовите организации.
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Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 30 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 162 – параграф 1 – буква a –подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а) Буква а) на параграф 1 от член 
162 се заличава. *
*Членовете и приложенията на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 трябва 
да се изменят съответно.

Or. fr

Обосновка

Възстановяванията при износ от ЕС винаги са били обект на сериозна критика от 
страна на развиващите се страни. С оглед на настоящата конюнктура, тяхното 
премахване за зърнено-житните култури и ориза изглежда навременно, като се има 
предвид, че и Комисията, в контекста на преговорите в Доха, предвижда да предложи 
премахване на възстановяванията за износ.

Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 30 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 162 – параграф 1 – буква a –подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

30а) Подточка ii) на буква а) на 
параграф 1 от член 162 се заличава. *
*Членовете и приложенията на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 трябва 
да се изменят съответно.

Or. fr
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Обосновка

Възстановяванията при износ от ЕС винаги са били обект на сериозна критика от 
страна на развиващите се страни. С оглед на настоящата конюнктура, тяхното 
премахване за зърнено-житните култури и ориза изглежда навременно, като се има 
предвид, че и Комисията, в контекста на преговорите в Доха, предвижда да предложи 
премахване на възстановяванията за износ.

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 4 – точка 32
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 184

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(5) преди 30 юни 2011 г. за 
Европейския парламенти и Съвета 
относно условията за постепенно 
премахване на квотната система за 
мляко, включително и по-специално, 
възможни последващи увеличения на 
квотите или възможни намаления на 
допълнителната такса.“

„(5) преди 31 декември 2010 г. за 
Европейския парламенти и Съвета 
относно положението на пазара на 
мляко. По целесъобразност, докладът 
следва да е придружен от подходящи 
предложения.“

Or. en

Обосновка
Предлага се изискване на доклад от Комисията на по-ранна дата. Докладчикът по 
становище е съгласен с предложеното увеличение на квотите за мляко с 1% за 
пазарните 2009/2010 и 2010/2011, но желае да преоцени ситуацията на пазара за 
следващите квотни години, тъй като пазарът на мляко бързо се променя.

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение I

Текст, предложен от Комисията
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Държава-членка 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Белгия 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
България 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Чешка 
република 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Дания 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Германия 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Естония 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Ирландия 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Гърция 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Испания 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Франция 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Италия 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Кипър 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Латвия 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Литва 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Люксембург 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Унгария 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Малта 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Нидерландия 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Австрия 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Полша 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Португалия 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Румъния 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Словения 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Словакия 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Финландия 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Швеция 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Обединено 
кралство 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Изменение на Парламента
Държава-членка 2008/09 2009/10 2010/11

Белгия 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
България 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Чешка 
република 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Дания 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Германия 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Естония 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Ирландия 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Гърция 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Испания 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Франция 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Италия 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Кипър 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Латвия 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Литва 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Люксембург 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Унгария 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Малта 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Нидерландия 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Австрия 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Полша 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
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Португалия 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Румъния 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Словения 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Словакия 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Финландия 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Швеция 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Обединено 
кралство 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Обосновка
Приложение 1 съдържа националните квоти за мляко: количества (в тонове) по 
държава–членка. Приложение 1 е свързано с член 4, точка 14 от настоящия 
регламент и член 55, параграф 1 и член 65 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. 
Докладчикът по становище предлага допълнително, към вече договорените 2% 
увеличение за 2008/2009 г. да бъде подкрепено увеличение от 1% за пазарните 
2009/2010 и 2010/2011 години. Докладчкът по становище желае да преоцени 
ситуацията на пазара за следващите квотни години, тъй като пазарът на мляко 
бързо се променя.
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