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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 решение на Съвета за изменение на Решение 
2006/144/EО относно стратегическите насоки на Общността за развитие на 
селските райони (период на програмиране 2007 — 2013 г.)</Titre>

(COM(2008)0306  – C6-0239/2008  – 2008/0106(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

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

– като взе предвид Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него 
(C6-0239/2008 ),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните и на комисията по регионално развитие (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
Приложение – точка 2
Решение 2006/144/ЕО
Приложение – част 3 точка3.4 а – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) По-специално инвеститорската 
помощ по ос 1 може да се насочи към 
енергетика, води и други сфери, като се 
оставят настрана машини и 
оборудване, както и към производство 
на възобновяема енергия за използване 
в стопанствата. Във веригата на 
производство на селскостопански 
продукти и в горския сектор 
инвеститорската помощ трябва да 
спомогне за развитието на иновационни 
и по-устойчиви начини за преработка 
на биогоривата. 

i) По-специално помощите за 
инвестиции по направление 1 могат да 
бъдат насочени към машини и 
оборудване за пестене на енергия, вода 
и други ресурси, както и към 
производство на възобновяема енергия 
за използване в стопанствата. В 
агрохранителния и в горския сектор 
помощите за инвестиции трябва да 
спомогнат за развитието на 
иновационни и по-устойчиви начини за 
замяна на изкопаемите горива и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, включително биогорива от 
второ поколение.

Or. fr

Обосновка

Vu leur faible bilan énergétique et écologique, il convient de ne pas stimuler la production 
des agro-carburants de première génération.
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