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Изменение 48
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По силата на Регламент (ЕО) 
№ 3/2008 на Съвета15 Съюзът може да 
осъществява на вътрешния пазар и в 
трети държави действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти и с 
метода им на производство, както и с 
някои хранителни продукти, 
произведени на базата на 
селскостопански продукти.

(1) По силата на Регламент (ЕО) 
№ 3/2008 на Съвета15 Съюзът може да 
осъществява на вътрешния пазар и в 
трети държави действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти и с 
метода им на производство, както и с 
някои хранителни продукти, 
произведени на базата на 
селскостопански продукти с произход 
от ЕС.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 
17 декември 2007 г. относно действията 
за информиране и насърчаване, 
свързани със селскостопанските 
продукти на вътрешния пазар и в трети 
страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 
17 декември 2007 г. относно действията 
за информиране и насърчаване, 
свързани със селскостопанските 
продукти на вътрешния пазар и в трети 
страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

Or. it

Изменение 49
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По силата на Регламент (ЕО) 
№ 3/200815 на Съвета Съюзът може да 
осъществява на вътрешния пазар и в 
трети държави действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти и с 
метода им на производство, както и с 

(1) По силата на Регламент (ЕО) 
№ 3/200815 на Съвета Съюзът може да 
осъществява на вътрешния пазар и в 
трети държави действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти и с 
метода им на производство, както и с 
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някои хранителни продукти, 
произведени на базата на 
селскостопански продукти.

преработени продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти.

__________________ __________________
15 Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 
17 декември 2007 г. относно действията 
за информиране и насърчаване, 
свързани със селскостопанските 
продукти на вътрешния пазар и в трети 
страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 
17 декември 2007 г. относно действията 
за информиране и насърчаване, 
свързани със селскостопанските 
продукти на вътрешния пазар и в трети 
страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 50
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По силата на Регламент (ЕО) 
№ 3/2008 на Съвета15 Съюзът може да 
осъществява на вътрешния пазар и в
трети държави действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти и с 
метода им на производство, както и с 
някои хранителни продукти, 
произведени на базата на 
селскостопански продукти.

(Не се отнася до българския текст.)

__________________
15 Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 
17 декември 2007 г. относно действията 
за информиране и насърчаване, 
свързани със селскостопанските 
продукти на вътрешния пазар и в трети 
страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

Or. es
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Изменение 51
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на тези действия е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство на 
вътрешния пазар и в трети държави, 
като се повиши степента на 
осведоменост на потребителите относно 
достойнствата на съюзните 
селскостопански продукти и хранителни 
продукти, произведени на базата на 
селскостопански продукти, и като се 
разработят и отворят нови пазари. Те 
допълват и укрепват по целесъобразен 
начин действията, осъществявани от 
държавите членки.

(2) Целта на тези действия е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство и да се 
спомогне за повишаване на 
рентабилността на продуктите, 
както и да се постигне по-добра 
конкурентна позиция на вътрешния 
пазар и в трети държави и да се повиши 
степента на осведоменост на 
потребителите относно достойнствата 
на съюзните селскостопански продукти 
и хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти, и 
като се разработят и отворят нови 
пазари. Те допълват и укрепват по 
целесъобразен начин действията, 
осъществявани от държавите членки, 
като в същото време гарантират 
равен достъп на всички държави 
членки и насърчават позитивната 
дискриминация в полза на най-
отдалечените региони в 
съответствие с член 349 от ДФЕС.

Or. pt

Изменение 52
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на тези действия е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство на 
вътрешния пазар и в трети държави, 

(2) Целта на тези действия е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство на 
вътрешния пазар и в трети държави, 
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като се повиши степента на 
осведоменост на потребителите относно 
достойнствата на съюзните 
селскостопански продукти и хранителни 
продукти, произведени на базата на 
селскостопански продукти, и като се 
разработят и отворят нови пазари. Те 
допълват и укрепват по целесъобразен 
начин действията, осъществявани от 
държавите членки.

като се повиши степента на 
осведоменост на потребителите относно 
достойнствата на съюзните 
селскостопански продукти и хранителни 
продукти, произведени на базата на 
селскостопански продукти, и като се 
разработят и отворят нови пазари. Те 
допълват и укрепват по целесъобразен 
начин действията, осъществявани от 
държавите членки. Те не следва да 
възпрепятстват или подкопават 
националните схеми за качество в 
рамките на държавите членки.

Or. en

Обосновка

Европейските действия за насърчаване не следва да подкопават положителните 
послания, предавани чрез националните схеми за качество. Националните и 
европейските схеми следва да бъдат взаимно съвместими в случаите, когато 
функционират едновременно.

Изменение 53
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на тези действия е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство на 
вътрешния пазар и в трети държави, 
като се повиши степента на 
осведоменост на потребителите относно 
достойнствата на съюзните 
селскостопански продукти и хранителни 
продукти, произведени на базата на 
селскостопански продукти, и като се 
разработят и отворят нови пазари. Те 
допълват и укрепват по целесъобразен 
начин действията, осъществявани от 
държавите членки.

(2) Целта на тези действия е да се засили 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство и 
участието както на вътрешния пазар, 
така и в трети държави, като се повиши 
степента на осведоменост на 
потребителите относно достойнствата 
на съюзните селскостопански продукти 
и хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти, и 
като се разработят и отворят нови 
пазари. Те допълват и укрепват по 
целесъобразен начин действията, 
осъществявани от държавите членки.
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Or. pl

Обосновка

Глобализацията на пазарите принуждава европейските производители на 
селскостопански хранителни продукти да се конкурират не само за пазари извън 
Европа, но също така и за позицията си на пазара на ЕС. Оттук и необходимостта 
от разширяване на обхвата на рекламните дейности на вътрешния пазар на ЕС.

Изменение 54
Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Пилар Аюсо, Карло Фиданца, Херберт 
Дорфман

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В допълнение към информацията 
за характерните особености на 
селскостопанските и хранителните 
продукти на Съюза, допустимите 
мерки не следва да изключват 
съобщения относно благоприятни за 
потребителите послания като 
посланията с акцент върху 
хранителната стойност, вкуса, 
традицията и културата — особено в 
трети държави.

Or. en

Обосновка

Хранителната стойност, вкусът, традицията и културата са ключови 
характеристики на селскостопанските и хранителните продукти на Съюза, които си 
заслужава да бъдат изтъкнати в програмите за насърчаване в световен мащаб.

Изменение 55
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)



PE529.733v01-00 8/164 AM\1019268BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Тези политики за информиране и 
насърчаване не се ограничават само 
до възстановяването на доверието на 
потребителите след кризи, а 
обхващат дейности, насочени към 
повишаване на рентабилността на 
продуктите, насърчаване на 
заетостта, като по този начин 
създават по-добра конкурентна 
позиция на външните пазари и 
осигуряват на потребителите повече 
и по-добра информация.

Or. pt

Изменение 56
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При спазване на правилата за 
конкуренция, действията, насочени 
към вътрешния пазар, следва да са 
ограничени до действия за 
информиране относно специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в 
Съюза или относно теми, които 
представляват интерес за Съюза, 
като например европейските системи 
за качество, създадени с 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на 
Съвета16.

заличава се

__________________
16 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 ноември 2012 г. относно 
схемите за качество на 
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селскостопанските продукти и храни 
(ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

Or. pt

Изменение 57
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При спазване на правилата за 
конкуренция, действията, насочени 
към вътрешния пазар, следва да са 
ограничени до действия за 
информиране относно специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в 
Съюза или относно теми, които 
представляват интерес за Съюза, 
като например европейските системи 
за качество, създадени с 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на 
Съвета16.

заличава се

__________________
16 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 ноември 2012 г. относно 
схемите за качество на 
селскостопанските продукти и храни 
(ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

Or. it

Обосновка

Според настоящия регламент не трябва да се прави разлика между действията на 
вътрешния и тези на външния пазар породи факта, че в някои държави членки все още 
са необходими действия за насърчаване. Действията, свързани с насърчаването и 
информирането не нарушават свободната конкуренция между европейските 
компании в по-голяма степен, отколкото други форми на подпомагане, предвидени от 
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законодателството на ЕС в полза на селскостопанските предприятия. Действията по 
насърчаването трябва да бъдат приемливи за вътрешния пазар.

Изменение 58
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При спазване на правилата за 
конкуренция, действията, насочени 
към вътрешния пазар, следва да са 
ограничени до действия за 
информиране относно специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в 
Съюза или относно теми, които 
представляват интерес за Съюза, 
като например европейските системи 
за качество, създадени с 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на 
Съвета16.

заличава се

__________________
16 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 ноември 2012 г. относно 
схемите за качество на 
селскостопанските продукти и храни 
(ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

Or. pt

Изменение 59
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При спазване на правилата за 
конкуренция, действията, насочени към 
вътрешния пазар, следва да са 
ограничени до действия за 
информиране относно специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза 
или относно теми, които представляват 
интерес за Съюза, като например 
европейските системи за качество, 
създадени с Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета16.

(4) При спазване на правилата за 
конкуренция, действията, насочени към 
вътрешния пазар, следва да включват 
действия за информиране и реклама 
на специфичните особености на 
методите на селскостопанско 
производство в Съюза или относно 
теми, които представляват интерес за 
Съюза, като например европейските 
системи за качество, създадени с 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета16.

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 г. относно схемите за 
качество на селскостопанските 
продукти и храни (ОВ L 343, 
14.12.2012 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 г. относно схемите за 
качество на селскостопанските
продукти и храни (ОВ L 343, 
14.12.2012 г., стр. 1).

Or. pl

Обосновка

Глобализацията на пазарите на селскостопански продукти, включително и на пазара 
на ЕС, е прогресиращ процес, и следва да се очаква неговото засилване — още повече 
при очакваното договаряне на Трансатлантическото търговско и инвестиционно 
партньорство. Ето защо европейските производители на селскостопански 
хранителни продукти трябва да бъдат снабдени със средства за представяне на 
техните продукти на вътрешния пазар на ЕС.

Изменение 60
Джордж Лайън, Рика Пакаринен, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) При спазване на правилата за 
конкуренция, действията, насочени към 

(4) При спазване на правилата за 
конкуренция, действията, насочени към 
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вътрешния пазар, следва да са 
ограничени до действия за информиране 
относно специфичните особености на 
методите на селскостопанско 
производство в Съюза или относно 
теми, които представляват интерес за 
Съюза, като например европейските 
системи за качество, създадени с 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета16.

вътрешния пазар, следва да са 
ограничени до действия за информиране 
относно специфичните особености на 
методите на селскостопанско 
производство в Съюза или относно 
теми, които представляват интерес за 
Съюза, като например европейските 
системи за качество, създадени с 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета16 и 
националните схеми за качество на 
селскостопанските продукти и 
храните.

__________________ __________________
16 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 г. относно схемите за 
качество на селскостопанските 
продукти и храни (ОВ L 343, 
14.12.2012 г., стр. 1).

16 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 г. относно схемите за 
качество на селскостопанските 
продукти и храни (ОВ L 343, 
14.12.2012 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 61
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Една от силните страни на 
Съюза при производството на храни 
се крие в разнообразието и 
спецификата на неговите продукти, 
които са свързани с различните
географски области и различните 
традиционни методи и предлагат 
уникални разнообразни и автентични 
вкусове, които са все по-търсени от 
потребителите, както в ЕС, така и 
извън него.

Or. pt
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Изменение 62
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Целесъобразно е да се предостави 
допълнителна помощ за опазването 
на застрашеното от изчезване 
европейско биоразнообразие, тъй като 
най-ефективният начин да бъде 
защитено това богатство изглежда е 
повишаването на неговото търсене.

Or. it

Изменение 63
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът изнася предимно крайни 
селскостопански продукти, сред които 
селскостопански продукти, които не са 
включени в приложение І към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз („Договора“). Следователно 
схемата за информиране и насърчаване 
следва да бъде отворена за някои 
хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти,
в съответствие с другите схеми в 
рамките на Общата селскостопанска 
политика (ОСП), като например 
европейските системи за качество, в 
които вече се предвиждат механизми, 
отворени за тези продукти.

(6) Съюзът изнася предимно крайни 
селскостопански продукти, сред които 
селскостопански продукти, които не са 
включени в приложение І към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз („Договора“). Следователно 
схемата за информиране и насърчаване 
следва да се прилага за приложение I и
да бъде отворена за нови преработени 
хранителни продукти, които попадат 
извън обхвата на приложение I от 
Договора. Тези хранителни продукти 
следва да бъдат в съответствие с 
другите схеми в рамките на Общата 
селскостопанска политика (ОСП), като 
например европейските системи за 
качество или националните схеми за 
качество, в които вече се предвиждат 
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механизми, отворени за тези продукти.

Or. en

Обосновка

Една от целите на предложението е действията за информиране относно вътрешния 
пазар да повишават осведомеността относно високите стандарти, безопасността, 
здравето и аспектите, свързани с хуманното отношение към животните, на 
европейското производство на селскостопански хранителни продукти. За да се 
постигне тази цел, да се добави стойност и да се подчертае разнообразието на 
европейските селскостопански продукти, темите в член 2, буква б) и член 3 следва да 
включват също и действията за националните схеми за качество, какъвто е случаят 
съгласно съществуващото законодателство.

Изменение 64
Василика Виорика Дънчила

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът изнася предимно крайни 
селскостопански продукти, сред които 
селскостопански продукти, които не са 
включени в приложение І към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз („Договора“). Следователно 
схемата за информиране и насърчаване 
следва да бъде отворена за някои 
хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти, в 
съответствие с другите схеми в рамките 
на Общата селскостопанска политика 
(ОСП), като например европейските 
системи за качество, в които вече се
предвиждат механизми, отворени за 
тези продукти.

(6) Съюзът изнася предимно крайни 
селскостопански продукти, сред които 
селскостопански продукти, които не са 
включени в приложение І към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз („Договора“). Следователно 
схемата за информиране и насърчаване 
следва да бъде отворена за някои 
хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти, в 
съответствие с другите схеми в рамките 
на Общата селскостопанска политика 
(ОСП), като например европейските 
системи за качество, в които вече се 
предвиждат механизми, отворени за 
тези продукти, схемите по Общата 
селскостопанска политика (ОСП), 
които дават възможност за 
разгръщане и реализиране на 
потенциала на европейския 
селскостопански сектор и на 
хранително-вкусовия сектор.
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Or. ro

Изменение 65
Анес Льо Брюн, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът изнася предимно крайни 
селскостопански продукти, сред които 
селскостопански продукти, които не са 
включени в приложение І към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз („Договора“). Следователно 
схемата за информиране и насърчаване 
следва да бъде отворена за някои 
хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти,
в съответствие с другите схеми в 
рамките на Общата селскостопанска 
политика (ОСП), като например 
европейските системи за качество, в 
които вече се предвиждат механизми, 
отворени за тези продукти.

(6) Съюзът изнася предимно крайни 
селскостопански продукти, сред които 
селскостопански продукти, които не са 
включени в приложение І към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз („Договора“). Следователно 
схемата за информиране и насърчаване 
следва да бъде отворена за някои 
селскостопански и хранителни 
продукти, в съответствие с другите 
схеми в рамките на Общата 
селскостопанска политика (ОСП), като 
например европейските системи за 
качество, в които вече се предвиждат 
механизми, отворени за тези продукти.

Or. fr

Обосновка

Обхващане на цялото приложно поле на продуктите със защитено наименование за 
произход, защитено географско указание и традиционно специфичен характер, както 
и на биологичните продукти, включени в регламенти (ЕС) № 1151/2012 и (ЕО) 
№ 834/2007.

Изменение 66
Сари Есаях

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Информирането и насърчаването 
по отношение на съюзните вина е 
една от водещите мерки в 
програмите за помощ в лозаро-
винарския сектор, предвидени в 
рамките на ОСП. Следователно е 
необходимо да се ограничи 
допустимостта на вината, които 
могат да бъдат обект на действия за 
информиране и насърчаване в 
рамките на настоящата схема, 
единствено до случая, когато вината 
са свързани с друг селскостопански 
или хранителен продукт.

заличава се

Or. fi

Обосновка

С оглед на сериозното въздействие на алкохолните напитки върху общественото 
здраве, ЕС не трябва да подкрепя тяхното пускане на пазара.

Изменение 67
Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Информирането и насърчаването 
по отношение на съюзните вина е 
една от водещите мерки в 
програмите за помощ в лозаро-
винарския сектор, предвидени в 
рамките на ОСП. Следователно е 
необходимо да се ограничи 
допустимостта на вината, които 
могат да бъдат обект на действия за 
информиране и насърчаване в 
рамките на настоящата схема, 
единствено до случая, когато вината 

заличава се
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са свързани с друг селскостопански 
или хранителен продукт.

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да финансира насърчаването на алкохола. Това би било непоследователно 
спрямо дейностите на ЕС в областта на превенцията на алкохола и би противоречало 
на редица други политически действия, предприети от ЕС, т.е. на политиката на ЕС 
за общественото здраве, стратегията на ЕС по отношение на алкохола и 
ангажиментите на ЕС по отношение на дейностите на Световната здравна 
организация (СЗО) (Глобалната стратегия на СЗО по отношение на алкохола).

Изменение 68
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от 
прогнозните разходи) на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. pt
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Изменение 69
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от 
прогнозните разходи) на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. pt

Изменение 70
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от 

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване на 
осъществяването на по-голям брой 
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прогнозните разходи) на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. it

Изменение 71
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от 
прогнозните разходи) на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят правила 
за насърчаване на осъществяването на 
по-голям брой действия за информиране 
и насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. it

Изменение 72
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от 
прогнозните разходи) на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. en

Обосновка

Следва да се запази балансът между действията. За да се постигне един 
функциониращ и ефикасен европейски пазар, действията за информиране са 
необходими за подпомагане на развитието, следователно програмите за третите 
държави не следва да имат приоритетна позиция в сравнение с вътрешните пазари.

Изменение 73
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
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растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от 
прогнозните разходи) на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

растеж. Следователно за насърчаване 
на осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, поне 75 % от 
бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване, ще 
бъдат разпределени за мерки, 
осъществявани в трети държави.

Or. en

Обосновка

Поради големия брой търговски споразумения на ЕС съществува огромен потенциал за 
износ на селскостопански продукти на ЕС, който развиващите се пазари и 
икономиките на трети държави предлагат. Целта следва да бъде да се донесат 
допълнителни доходи в ЕС, а не да се преразпределят доходите в рамките на Съюза. 
Чрез конкретно насочване на мерките за насърчаване към трети държави, ние 
можем да насърчим износа, икономическия растеж и заетостта. И следователно ще 
увеличим входящите приходи за ЕС.

Изменение 74
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от прогнозните 
разходи) на осъществяването на по-
голям брой действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 85 % от прогнозните 
разходи) на осъществяването на по-
голям брой действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
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в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че най-голям потенциал за растеж има на външните пазари. С бюджет, 
възлизащ на 200 милиона евро ние можем да си позволим да запазим настоящите 
приемливи нива на вътрешно информиране и насърчаване и да увеличим нашите 
външни разходи на най-малко 85 %.

Изменение 75
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от прогнозните 
разходи) на осъществяването на по-
голям брой действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат постепенно и с 
хоризонт до 2020 г. 70 % от 
прогнозните разходи) на 
осъществяването на по-голям брой 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. es

Изменение 76
Войчех Михал Олейничак
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) № 3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 75 % от прогнозните 
разходи) на осъществяването на по-
голям брой действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

(8) В периода 2001—2011 г. само 30 % 
от бюджета, предназначен за действия 
за информиране и насърчаване по 
Регламент (ЕО) №°3/2008, са били 
насочени към пазарите на трети 
държави, макар че тези пазари 
предлагат значителен потенциал за 
растеж. Следва да се предвидят 
специфични правила за насърчаване (с 
цел да се достигнат 50 % от прогнозните 
разходи) на осъществяването на по-
голям брой действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на Съюза, 
в трети държави, по-специално чрез 
засилена финансова подкрепа.

Or. pl

Обосновка

Популяризирането на европейските продукти е еднакво важно както на пазара на ЕС, 
така и в трети държави. Статистическите данни показват, че само малка част от 
европейците разпознават маркирането на продукти със защитено название за 
произход или със защитено географско указание. Трябва при това да се има предвид, че 
използващите тези обозначения субекти често са малки или дори микропредприятия, 
с много ограничени средства за информиране и реклама на своите продукти.

Изменение 77
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Комисията се стреми да 
финансира програми за насърчаване 
от държавите членки в зависимост 
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от дела на селскостопанското 
производство на дадената държава 
членка спрямо цялото 
селскостопанско производство на ЕС.

Or. en

Изменение 78
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се гарантира въздействието 
на прилаганите действия за
информиране и насърчаване, те следва 
да бъдат предвидени в рамките на 
програми за информиране и 
насърчаване. Досега тези програми бяха 
представяни от браншови или 
междубраншови организации. С цел да 
се повишат броят и качеството на 
предлаганите действия, обхватът на 
бенефициерите следва да се разшири, 
като се включат и организациите на 
производители. Освен това Комисията 
следва да може да допълва тези 
програми, като осъществява действия по 
собствена инициатива, по-специално с 
оглед да допринася за отварянето на 
нови пазари.

(9) С цел да се гарантира въздействието 
на прилаганите действия за 
информиране и насърчаване, те следва 
да бъдат предвидени в рамките на 
програми за информиране и 
насърчаване. Досега тези програми бяха 
представяни от браншови или 
междубраншови организации. С цел да 
се повишат броят и качеството на 
предлаганите действия, обхватът на 
бенефициерите следва да се разшири, 
като се включат и организациите на 
производители, като следва също да се 
предвидят разпоредби за 
консултиране на държавите членки. 
Освен това Комисията следва да може 
да допълва тези програми, като 
осъществява действия по собствена 
инициатива, по-специално с оглед да 
допринася за отварянето на нови пазари.

Or. pt

Изменение 79
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се гарантира въздействието 
на прилаганите действия за 
информиране и насърчаване, те следва 
да бъдат предвидени в рамките на 
програми за информиране и 
насърчаване. Досега тези програми бяха 
представяни от браншови или 
междубраншови организации. С цел да 
се повишат броят и качеството на 
предлаганите действия, обхватът на 
бенефициерите следва да се разшири, 
като се включат и организациите на 
производители. Освен това Комисията 
следва да може да допълва тези 
програми, като осъществява действия по 
собствена инициатива, по-специално с 
оглед да допринася за отварянето на 
нови пазари.

(9) С цел да се гарантира въздействието 
на прилаганите действия за 
информиране и насърчаване, те следва 
да бъдат предвидени в рамките на 
програми за информиране и 
насърчаване. Досега тези програми бяха 
представяни от браншови или 
междубраншови организации. С цел да 
се повишат броят и качеството на 
предлаганите действия, обхватът на 
бенефициерите следва да се разшири, 
като се включат и организациите на 
производители, включително 
кооперативи и малки и средни 
предприятия. Освен това Комисията 
следва да може да допълва тези 
програми, като осъществява действия по 
собствена инициатива, по-специално с 
оглед да допринася за отварянето на 
нови пазари.

Or. pt

Изменение 80
Серджо Паоло Франческо Силвестрис

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се гарантира въздействието 
на прилаганите действия за 
информиране и насърчаване, те следва 
да бъдат предвидени в рамките на 
програми за информиране и 
насърчаване. Досега тези програми бяха 
представяни от браншови или 
междубраншови организации. С цел да 
се повишат броят и качеството на 
предлаганите действия, обхватът на 
бенефициерите следва да се разшири, 
като се включат и организациите на 

(9) С цел да се гарантира въздействието 
на прилаганите действия за 
информиране и насърчаване, те следва 
да бъдат предвидени в рамките на 
програми за информиране и 
насърчаване. Досега тези програми бяха 
представяни от браншови или
междубраншови организации, които са 
представителни за сектора или 
секторите. С цел да се повишат броят 
и качеството на предлаганите действия, 
обхватът на бенефициерите следва да се 
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производители. Освен това Комисията 
следва да може да допълва тези 
програми, като осъществява действия по 
собствена инициатива, по-специално с 
оглед да допринася за отварянето на 
нови пазари.

разшири, като се включат и 
организациите на производители. Освен 
това Комисията следва да може да 
допълва тези програми, като 
осъществява действия по собствена 
инициатива, по-специално с оглед да 
допринася за отварянето на нови пазари.

Or. it

Изменение 81
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение. За тази цел, 
както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се 
увеличи видимото присъствие на 
Европа чрез тези действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти, следва 
да се предвиди изготвянето на работна 
програма, в която се определят 
стратегическите приоритети на тези 
действия от гледна точка на целевите 
популации, продукти, теми или пазари, 
както и естеството на посланията за 
информиране и насърчаване. Комисията 
ще взема предвид по-специално 
преобладаващото място на малките и 
средните предприятия в сектора на 
хранително-вкусовата промишленост, 
секторите, които се ползват от 
извънредните мерки, предвидени в 
членове 154, 155 и 156 от Регламент 
(ЕС) № XXX/20… [на Европейския 
парламент и на Съвета от [...] за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение и да обръщат 
еднакво внимание на вътрешния и на 
външния пазар, като признават в 
еднаква степен значението на 
местните и регионалните равнища 
от вътрешна гледна точка и 
разширяването към световните 
пазари от външна гледна точка. За 
тази цел, както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се 
увеличи видимото присъствие на 
Европа чрез тези действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти, следва 
да се предвиди изготвянето на работна 
програма, в която се определят 
стратегическите приоритети на тези 
действия от гледна точка на целевите 
популации, продукти, теми или пазари, 
както и естеството на посланията за 
информиране и насърчаване. Комисията 
ще взема предвид по-специално 
националните стратегически 
интереси, преобладаващото място на 
малките и средните предприятия в 
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(„Общ регламент за ООП“) 
(COM(2011)0626)], и споразуменията за 
свободна търговия в рамките на 
търговската политика на Европейския 
съюз при действията, насочени към 
трети държави.

сектора на хранително-вкусовата 
промишленост, секторите, които се 
ползват от извънредните мерки, 
предвидени в членове 154, 155 и 156 от 
Регламент (ЕС) № XXX/20… [на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[...] за установяване на обща 
организация на пазарите на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) (COM(2011)0626)], 
и споразуменията за свободна търговия 
в рамките на търговската политика на 
Европейския съюз при действията, 
насочени към трети държави, както и 
тяхното предвидимо въздействие 
върху местните и регионалните 
икономики.

Or. pt

Изменение 82
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение. За тази цел, 
както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се 
увеличи видимото присъствие на 
Европа чрез тези действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти, следва 
да се предвиди изготвянето на работна 
програма, в която се определят 
стратегическите приоритети на тези 
действия от гледна точка на целевите 
популации, продукти, теми или пазари, 
както и естеството на посланията за 
информиране и насърчаване. Комисията 
ще взема предвид по-специално 

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение. За тази цел, 
както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се 
увеличи видимото присъствие на 
Европа чрез тези действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти, следва 
да се предвиди изготвянето на работна 
програма, в която се определят 
стратегическите приоритети на тези 
действия от гледна точка на целевите 
популации, продукти, теми или пазари, 
както и естеството на посланията за 
информиране и насърчаване. Комисията 
ще взема предвид по-специално 
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преобладаващото място на малките и 
средните предприятия в сектора на 
хранително-вкусовата промишленост, 
секторите, които се ползват от 
извънредните мерки, предвидени в 
членове 154, 155 и 156 от Регламент 
(ЕС) № XXX/20… [на Европейския 
парламент и на Съвета от [...] за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) 
(COM(2011)0626)], и споразуменията за 
свободна търговия в рамките на 
търговската политика на Европейския 
съюз при действията, насочени към 
трети държави.

преобладаващото място на малките и 
средните предприятия в сектора на 
хранително-вкусовата промишленост, 
секторите, които се ползват от 
извънредните мерки, предвидени в 
членове 154, 155 и 156 от Регламент 
(ЕС) № XXX/20… [на Европейския 
парламент и на Съвета от [...] за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) 
(COM(2011)0626)], и споразуменията за 
свободна търговия в рамките на 
търговската политика на Европейския 
съюз при действията, насочени към 
трети държави. Тази програма следва 
да допълва и да бъде съпътствана от 
други действия, предприети по 
инициатива на държавите членки 
или на стопанските субекти. 
Малките и средните предприятия в 
хранително-вкусовия сектор, както и 
кооперативите, следва да са обект на 
приоритетно третиране и да 
получават по-висок процент на 
съфинансиране от страна на 
Комисията.

Or. pt

Изменение 83
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение. За тази цел, 
както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се
увеличи видимото присъствие на 
Европа чрез тези действия за 

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение. За тази цел, 
както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се 
увеличи видимото присъствие на 
европейската селскостопанска 
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информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти,
следва да се предвиди изготвянето на 
работна програма, в която се определят 
стратегическите приоритети на тези 
действия от гледна точка на целевите 
популации, продукти, теми или пазари, 
както и естеството на посланията за 
информиране и насърчаване. Комисията 
ще взема предвид по-специално 
преобладаващото място на малките и 
средните предприятия в сектора на 
хранително-вкусовата промишленост, 
секторите, които се ползват от 
извънредните мерки, предвидени в 
членове 154, 155 и 156 от Регламент 
(ЕС) № XXX/20… [на Европейския 
парламент и на Съвета от [...] за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) 
(COM(2011)0626)], и споразуменията за 
свободна търговия в рамките на 
търговската политика на Европейския 
съюз при действията, насочени към 
трети държави.

продукция чрез тези действия за 
информиране и насърчаване, следва да 
се предвиди изготвянето на работна 
програма, в която се определят 
стратегическите приоритети на тези 
действия от гледна точка на целевите 
популации, продукти, теми или пазари, 
както и естеството на посланията за 
информиране и насърчаване. Комисията 
ще взема предвид по-специално 
преобладаващото място на 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия в сектора на 
хранително-вкусовата промишленост, 
секторите, които се ползват от 
извънредните мерки, предвидени в 
членове 154, 155 и 156 от Регламент 
(ЕС) № XXX/20… [на Европейския 
парламент и на Съвета от [...] за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) 
(COM(2011)0626)], и споразуменията за 
свободна търговия в рамките на 
търговската политика на Европейския 
съюз при действията, насочени към 
трети държави.

Or. en

Обосновка

Микропредприятията съставляват сериозна част от сектора на хранително-
вкусовата промишленост и следва да бъде даден приоритет на предлагащите 
организации, които полагат усилия да интегрират микропредприятия, разполагащи с 
по-малко ресурси за мерки за информиране и насърчаване.

Изменение 84
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение. За тази цел, 
както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се 
увеличи видимото присъствие на 
Европа чрез тези действия за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти, 
следва да се предвиди изготвянето на 
работна програма, в която се определят 
стратегическите приоритети на тези 
действия от гледна точка на целевите 
популации, продукти, теми или пазари, 
както и естеството на посланията за 
информиране и насърчаване. Комисията 
ще взема предвид по-специално 
преобладаващото място на малките и 
средните предприятия в сектора на 
хранително-вкусовата промишленост, 
секторите, които се ползват от 
извънредните мерки, предвидени в 
членове 154, 155 и 156 от 
Регламент (ЕС) № XXX/20… [на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[...] за установяване на обща 
организация на пазарите на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) (COM(2011)0626)], 
и споразуменията за свободна търговия 
в рамките на търговската политика на 
Европейския съюз при действията, 
насочени към трети държави.

(10) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и насърчаване 
следва да внасят специфично 
европейско измерение. За тази цел, 
както и с оглед да се избегне 
разпиляване на средствата и да се 
увеличи видимото присъствие на 
Европа чрез тези действия за 
информиране и насърчаване, свързани с 
продуктите на хранително-вкусовата 
промишленост, следва да се предвиди 
изготвянето на работна програма, в 
която се определят стратегическите 
приоритети на тези действия от гледна 
точка на целевите популации, продукти, 
теми или пазари, както и естеството на 
посланията за информиране и 
насърчаване. Комисията ще взема 
предвид по-специално преобладаващото 
място на малките и средните 
предприятия в сектора на хранително-
вкусовата промишленост, секторите, 
които се ползват от извънредните 
мерки, предвидени в членове 154, 155 и 
156 от Регламент (ЕС) № XXX/20… [на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[...] за установяване на обща 
организация на пазарите на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) (COM(2011)0626)], 
и споразуменията за свободна търговия 
в рамките на търговската политика на 
Европейския съюз при действията, 
насочени към трети държави.

Or. es

Изменение 85
Силви Гулар, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)



AM\1019268BG.doc 31/164 PE529.733v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Работната програма на 
Комисията следва да се основава на 
целите, определени в настоящия 
регламент, а именно — да се увеличи 
пазарният дял на европейските 
продукти, като се повиши тяхната 
конкурентоспособност и се отворят 
нови пазари, особено в тези сектори, 
които са засегнати в най-голяма 
степен от търговските споразумения, 
както и да се информират 
потребителите за високите 
стандарти, които 
законодателството на ЕС налага на 
продуктите на ЕС, и да се увеличи 
признаването и осведомеността за 
европейските схеми за качество (ЗГУ, 
ЗНП, ХТСХ, схемите за органични 
продукти).

Or. en

Изменение 86
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Настоящата политика за 
информиране и насърчаване следва да 
се основава на четири основни цели: 
създаване на повече европейска 
добавена стойност в сектора на 
храните; постигане на по-голяма 
привлекателност и доверие; 
опростяване на управлението; по-
добро взаимодействие между 
различните инструменти за 
насърчаване.

Or. pt
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Изменение 87
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Извън действията за информиране и 
насърчаване е необходимо Комисията 
да разработи и координира услуги за 
техническа подкрепа на европейско 
равнище, с цел да се помогне на
операторите да участват в 
съфинансираните програми, да 
осъществяват ефективни кампании или 
да развиват експортните си дейности.

(12) Извън действията за информиране и 
насърчаване е необходимо Комисията 
да разработи и координира услуги за 
техническа подкрепа на европейско 
равнище, с цел операторите да се
информират до какъв тип програма 
могат да получат достъп и да им се 
помогне да участват в съфинансираните 
програми, да осъществяват ефективни 
кампании или да развиват експортните 
си дейности.

Or. fr

Изменение 88
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Извън действията за информиране и 
насърчаване е необходимо Комисията 
да разработи и координира услуги за 
техническа подкрепа на европейско 
равнище, с цел да се помогне на 
операторите да участват в 
съфинансираните програми, да 
осъществяват ефективни кампании или 
да развиват експортните си дейности.

(12) Извън действията за информиране и 
насърчаване е необходимо Комисията 
да разработи и координира услуги за 
техническа подкрепа на европейско 
равнище, като отчита специфичните 
характеристики на всяка държава, с 
цел да се помогне на операторите да 
участват в съфинансираните програми, 
да осъществяват ефективни кампании 
или да развиват експортните си 
дейности. Също така би било 
желателно Комисията да изготви 
лесен и подробен наръчник, който ще 
помогне на потенциалните 
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бенефициери да изпълнят правилата 
и процедурите по тази политика.

Or. pt

Изменение 89
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Обръща се внимание и на 
необходимостта за тези политики да 
се отпусне по-голям бюджет и 
програмите да станат по-гъвкави, 
така че по време на етапа на 
изпълнение да може да се 
приспособяват към непрекъснато 
променящите се условия на пазара. 
Степента на подробност, която се 
изисква при представяне на 
програмите, следва също да бъде 
намалена.

Or. pt

Изменение 90
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти, не са 
насочени нито към търговски марки, 
нито към конкретния произход на 
продуктите. Въпреки това посочването 
на марки или произход може да окаже 

(13) Съфинансираните от Съюза 
действия за информиране и 
насърчаване, свързани с продуктите на 
хранително-вкусовата 
промишленост, не са насочени нито 
към търговски марки, нито към 
конкретния произход на продуктите. 
Въпреки това посочването на марки или 
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ефект на лоста в рамките на програмите 
за насърчаване, особено в трети 
държави. Следователно, като се спазват 
специални условия, които следва да 
бъдат определени, и по-специално 
правата за закрила на индустриалната 
собственост, следва да е възможно 
марките и произходът да имат по-
голямо видимо присъствие, като 
същевременно се поддържа справедлив 
баланс с изтъкването на генерични 
послания, насочени към присъщите 
характеристики на съюзните 
селскостопански продукти и хранителни 
продукти, произведени на базата на 
селскостопански продукти.

произход може да окаже ефект на лоста 
в рамките на програмите за 
насърчаване, особено в трети държави. 
Следователно, като се спазват 
специални условия, които следва да 
бъдат определени, и по-специално 
правата за закрила на индустриалната 
собственост, следва да е възможно 
марките и произходът да имат по-
голямо видимо присъствие, като 
същевременно се поддържа справедлив 
баланс с изтъкването на генерични 
послания, насочени към присъщите 
характеристики на съюзните 
селскостопански продукти и хранителни 
продукти, произведени на базата на 
селскостопански продукти.

Or. es

Изменение 91
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съюзът се стреми към опростяване 
на нормативната среда на ОСП. Този 
подход следва да се приложи и към 
регламента относно действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти. По-
специално следва да бъдат 
преразгледани принципите на 
административно управление на 
програмите за информиране и 
насърчаване, с цел те да бъдат 
опростени и да се даде възможност на 
Комисията да установи правила и 
процедури, уреждащи представянето и 
подбора на предложенията за програми.

(14) Съюзът се стреми към опростяване 
на нормативната среда на ОСП. Този 
подход следва да се приложи и към 
регламента относно действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
със селскостопанските продукти. По-
специално следва да бъдат 
преразгледани принципите на 
административно управление на 
програмите за информиране и 
насърчаване, с цел те да бъдат 
опростени и да се даде възможност на 
Комисията да установи правила и 
процедури, уреждащи представянето и 
подбора на предложенията за програми, 
след като разгледа специфичните 
интереси на държавите членки.
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Or. pt

Изменение 92
Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
принцип Съюзът следва да поема само
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 
неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза.

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
принцип Съюзът и държавата членка
следва да съфинансират част от 
разходите по програмите, но не и да 
поемат всички разходи, за да се 
насърчава поемането на отговорност от 
заинтересованите предлагащи 
организации. В ситуации на криза в 
селскостопанския сектор процентът 
на съфинансирането от Съюза може 
да бъде увеличен на 100 %. В този 
случай следва да могат да се приемат 
бързо кризисни мерки извън редовната 
процедура. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 
неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза.

Or. de

Изменение 93
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
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принцип Съюзът следва да поема само 
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 
неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза.

принцип Съюзът следва да поема само 
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Държавите членки 
могат да покриват част от 
разходите по програмите. Някои 
административни разходи и разходи за 
персонал, които не са свързани с 
изпълнението на ОСП, са неразделна 
част от действията за информиране и 
насърчаване и биха могли да отговарят 
на условията за финансиране от Съюза.

Or. pl

Обосновка

За пълното осъществяване на подкрепата на европейския селскостопански сектор е 
необходимо да се използват допълнителни средства с произход от държавите членки.

Изменение 94
Силви Гулар, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
принцип Съюзът следва да поема само 
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 
неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en
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Изменение 95
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
принцип Съюзът следва да поема само 
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 
неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза.

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
принцип Съюзът следва да поема само 
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 
неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза. 
Съфинансирането от страна на 
Съюза не може при никакви 
обстоятелства да достига 100 %.

Or. nl

Изменение 96
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
принцип Съюзът следва да поема само 
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 

(16) Следва да се определят критериите 
за финансиране на действията. По 
принцип Съюзът следва да поема само 
част от разходите по програмите, за да 
се насърчава поемането на отговорност 
от заинтересованите предлагащи 
организации. Някои административни 
разходи и разходи за персонал, които не 
са свързани с изпълнението на ОСП, са 
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неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза.

неразделна част от действията за 
информиране и насърчаване и биха 
могли да отговарят на условията за 
финансиране от Съюза. Държавите 
членки би трябвало също да могат да 
финансират част от разходите.

Or. pt

Изменение 97
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Следва да се обмисли 
възможността за популяризиране на 
произхода на продуктите, които не са 
обхванати от обозначенията за 
качество, като се подчертаят 
техните характеристики и качества.

Or. pt

Изменение 98
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто 
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и посочването на 

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто 
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и условията, при 
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произхода на продуктите, 
критериите за допустимост на 
предлагащите организации, условията 
за обявяване на конкурентно възлагане 
на поръчка за органите за изпълнение, 
както и условията, при които на 
предлагащата организация може да бъде 
разрешено да изпълнява сама някои 
части от програмата, и накрая,
специалните условия за допустимост 
на разходите за информиране и 
насърчаване при обикновените 
програми. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително с помощта 
на външни експерти. При подготовката 
и изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

които на предлагащата организация 
може да бъде разрешено да изпълнява 
сама някои части от програмата. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително с помощта на външни 
експерти. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 99
Естер Еранс Гарсия, Паоло Де Кастро, Джеймз Никълсън, Силви Гулар

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто 
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и посочването на 
произхода на продуктите, критериите за 
допустимост на предлагащите 

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и посочването на 
произхода на продуктите, критериите за 
допустимост на предлагащите 
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организации, условията за обявяване на 
конкурентно възлагане на поръчка за 
органите за изпълнение, както и 
условията, при които на предлагащата 
организация може да бъде разрешено да 
изпълнява сама някои части от 
програмата, и накрая, специалните 
условия за допустимост на разходите за 
информиране и насърчаване при 
обикновените програми. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително с 
помощта на външни експерти. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

организации, условията за обявяване на 
конкурентно възлагане на поръчка за 
органите за изпълнение, както и 
условията, при които на предлагащата 
организация може да бъде разрешено да 
изпълнява сама някои части от 
програмата, работните програми, 
определящи стратегически 
приоритети, и накрая, специалните 
условия за допустимост на разходите за 
информиране и насърчаване при 
обикновените програми. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително с 
помощта на външни експерти. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 100
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто 
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и посочването на 
произхода на продуктите, критериите за 
допустимост на предлагащите 
организации, условията за обявяване на 

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто 
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и посочването на 
произхода на продуктите, критериите за 
допустимост на предлагащите 
организации, условията за обявяване на 
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конкурентно възлагане на поръчка за 
органите за изпълнение, както и 
условията, при които на предлагащата 
организация може да бъде разрешено да 
изпълнява сама някои части от 
програмата, и накрая, специалните 
условия за допустимост на разходите за 
информиране и насърчаване при 
обикновените програми. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително с 
помощта на външни експерти. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

конкурентно възлагане на поръчка за 
органите за изпълнение, както и 
условията, при които на предлагащата 
организация може да бъде разрешено да 
изпълнява сама някои части от 
програмата, и накрая, специалните 
условия за допустимост на разходите за 
информиране и насърчаване при 
обикновените програми. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително с
държавите членки, наред с другото, и
с помощта на външни експерти. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. pt

Изменение 101
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто 
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и посочването на 
произхода на продуктите, критериите за 
допустимост на предлагащите 
организации, условията за обявяване на 
конкурентно възлагане на поръчка за 
органите за изпълнение, както и 

(18) С цел да се осигури съгласуваност и 
ефективност на действията, предвидени 
в настоящия регламент, както и доброто 
им управление и ефективното 
използване на финансирането от Съюза, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора във 
връзка със специалните условия за 
видимост на марките и посочването на 
произхода на продуктите, критериите за 
допустимост на предлагащите 
организации, условията за обявяване на 
конкурентно възлагане на поръчка за 
органите за изпълнение, както и 
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условията, при които на предлагащата 
организация може да бъде разрешено да 
изпълнява сама някои части от 
програмата, и накрая, специалните 
условия за допустимост на разходите за 
информиране и насърчаване при 
обикновените програми. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително с 
помощта на външни експерти. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

условията, при които на предлагащата 
организация може да бъде разрешено да 
изпълнява сама някои части от 
програмата, и накрая, специалните 
условия за допустимост на разходите за 
информиране и насърчаване при 
обикновените програми. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително с 
помощта на външни експерти и 
експерти на държавите членки. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 102
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се улесни преходът от 
системата, установена с Регламент (ЕО) 
№ 3/2008, към системата, установена с 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
във връзка с установяването на 
преходни разпоредби за преход от 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 3/2008 към разпоредбите на 
настоящия регламент.

(19) С цел да се улесни преходът от 
системата, установена с Регламент (ЕО) 
№ 3/2008, към системата, установена с 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия с цел
установяването на преходни разпоредби 
за преход от разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 3/2008 към разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 103
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия да приема актове за 
изпълнение във връзка с работната 
програма, определяща стратегическите 
приоритети, подбора на обикновените 
програми, реда и условията за 
изпълнение, мониторинг и контрол на 
обикновените програми, правилата 
относно сключването на договори за 
осъществяване на обикновените 
програми, избрани съгласно настоящия 
регламент, както и общата рамка за 
оценка на въздействието на програмите. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета17.

(20) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия да приема актове за 
изпълнение във връзка с работната 
програма, определяща стратегическите 
приоритети, подбора на обикновените 
програми, реда и условията за 
изпълнение, мониторинг и контрол на 
обикновените програми, правилата 
относно сключването на договори за 
осъществяване на обикновените 
програми, избрани съгласно настоящия 
регламент, специалните условия за 
посочването на произхода на 
продуктите, критериите за 
определяне на допустимостта на 
предлагащите организации, условията 
за уреждане на конкурентното 
възлагане на поръчки между органите 
за изпълнение, специалните условия за 
определяне на допустимостта на 
разходите за мерките за информиране 
и насърчаване за програми, както и 
общата рамка за оценка на 
въздействието на програмите. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета17.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 

17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 



PE529.733v01-00 44/164 AM\1019268BG.doc

BG

правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. en

Изменение 104
Естер Еранс Гарсия, Паоло Де Кастро, Джеймз Никълсън, Силви Гулар

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия да приема актове за 
изпълнение във връзка с работната 
програма, определяща 
стратегическите приоритети, 
подбора на обикновените програми, 
реда и условията за изпълнение, 
мониторинг и контрол на обикновените 
програми, правилата относно 
сключването на договори за 
осъществяване на обикновените 
програми, избрани съгласно настоящия 
регламент, както и общата рамка за 
оценка на въздействието на програмите. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета17.

(20) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия да приема актове за 
изпълнение във връзка с подбора на 
обикновените програми, реда и 
условията за изпълнение, мониторинг и 
контрол на обикновените програми, 
правилата относно сключването на 
договори за осъществяване на 
обикновените програми, избрани 
съгласно настоящия регламент, както и 
общата рамка за оценка на 
въздействието на програмите. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета17.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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Or. en

Изменение 105
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия да приема актове за 
изпълнение във връзка с работната 
програма, определяща стратегическите 
приоритети, подбора на обикновените 
програми, реда и условията за 
изпълнение, мониторинг и контрол на 
обикновените програми, правилата 
относно сключването на договори за 
осъществяване на обикновените 
програми, избрани съгласно настоящия 
регламент, както и общата рамка за 
оценка на въздействието на програмите. 
Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета17.

(20) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия да приема актове за 
изпълнение във връзка с работната 
програма, определяща стратегическите 
приоритети, въз основа на 
информацията, предоставена от 
държавите членки, подбора на 
обикновените програми, реда и 
условията за изпълнение, мониторинг и 
контрол на обикновените програми, 
правилата относно сключването на 
договори за осъществяване на 
обикновените програми, избрани 
съгласно настоящия регламент, както и 
общата рамка за оценка на 
въздействието на програмите. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета17.

__________________ __________________
17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. pt
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Изменение 106
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти и някои 
хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти 
(наричани по-нататък „действия за 
информиране и насърчаване“), 
осъществявани на вътрешния пазар или 
в трети държави, могат да бъдат 
финансирани изцяло или частично от 
бюджета на Съюза при условията, 
предвидени в настоящия регламент.

На действията за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти и някои 
хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти 
(наричани по-нататък „действия за 
информиране и насърчаване“) следва да 
се обърне еднакво внимание, без 
значение дали са осъществявани на 
вътрешния пазар, на европейско, 
национално, регионално или местно 
равнище, или в трети държави, 
включително на международните 
пазари, като те могат да бъдат 
финансирани изцяло или частично от 
бюджета на Съюза при условията, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. pt

Изменение 107
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти и някои 
хранителни продукти, произведени на 
базата на селскостопански продукти 
(наричани по-нататък „действия за 
информиране и насърчаване“), 
осъществявани на вътрешния пазар или 

Действията за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти и 
преработените продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти 
(наричани по-нататък „действия за 
информиране и насърчаване“), 
осъществявани на вътрешния пазар или 
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в трети държави, могат да бъдат 
финансирани изцяло или частично от 
бюджета на Съюза при условията, 
предвидени в настоящия регламент.

в трети държави, могат да бъдат 
финансирани изцяло или частично от 
бюджета на Съюза при условията, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 108
Силви Гулар, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a

Цели

Работната програма, предвидена в 
член 8, е съобразена със следните 
цели:

а) увеличаване на пазарния дял на 
продуктите на ЕС и отварянето на 
нови пазари, като се обръща 
специално внимание на пазарите с 
най-голям потенциал за растеж;

б) повишаване на 
конкурентоспособността и 
популярността на продуктите на ЕС 
както в Европейския съюз, така и 
извън него, по-специално на 
продуктите, които са най-уязвими на 
фона на глобализацията на 
международната търговия;

в) предоставяне на информация на 
потребителите относно високите 
стандарти, на които трябва да 
отговарят продуктите на ЕС 
вследствие на прилагането на 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП), с особен акцент върху 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, 
свързани с хранителната и здравната 
стойност, хуманното отношение към 
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животните и опазването на 
околната среда;

г) увеличаване на осведомеността и 
признаването на европейските схеми 
за качество (ЗГУ, ЗНП, ХТСХ, 
схемите за органични продукти);

Or. en

Обосновка

Целите на политиката за насърчаване трябва да бъдат ясно очертани и включени в 
основния акт.

Изменение 109
Войчех Михал Олейничак

Предложение за регламент
Член 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a

Цели

В работната програма, посочена в 
член 8, влизат следните цели:

а) повишаване на дела на 
селскостопански продукти от ЕС на 
пазара, с фокусиране най-вече върху 
пазарите с най-голям потенциал за 
растеж;

б) възстановяване на нормалните 
пазарни условия в случай на сериозни 
смущения, загуба на доверието на 
потребителите и специфични 
проблеми;

в) подобряване на 
конкурентоспособността и 
видимостта на селскостопанските 
продукти от ЕС както в рамките на 
ЕС, така и извън него, особено по 
отношение на най-уязвимите откъм 
въздействието на глобализацията на 
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международната търговия продукти;

г) информиране на потребителите за 
високите стандарти, които се 
изискват от селскостопанските 
продукти от ЕС като резултат от 
прилагането на Общата 
селскостопанска политика (ОСП).

Or. pl

Обосновка

Съдържанието на работната програма следва да бъде представено по-подробно, 
като в същото време се гарантира, че земеделските стопани и производителите на 
хранителни продукти от ЕС ще получат полагащата им се печалба след 
изпълняването на строги критерии за качеството и безопасността на храните и в 
условията на нарастваща конкуренция на селскостопанските пазари. Важно е при 
това да се гарантира, че отпуснатата за информиране и реклама помощ от 
Европейския съюз е била използвана за селскостопански продукти с произход изцяло 
от ЕС.

Изменение 110
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1a

Цели

Работната програма, предвидена в 
член 8, е съобразена със следните 
цели:

а) увеличаване на пазарния дял на 
продуктите на Съюза, като особено 
внимание се обърне на пазарите с най-
голям потенциал за растеж;

б) подобряване на 
конкурентоспособността и 
популярността на европейските 
продукти както в рамките на Съюза, 
така и извън него, и най-вече по 
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отношение на онези, които са най-
уязвими от глобализацията на 
международната търговия;

в) информиране на потребителите 
относно високите стандарти, 
наложени на продуктите на Съюза 
след прилагането на Общата 
селскостопанска политика (ОСП).

Or. it

Изменение 111
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия на вътрешния пазар Действия на вътрешния пазар и в 
трети държави

Or. en

Обосновка

За да се направи политиката по насърчаване добре балансирана, мерки за насърчаване 
следва да бъдат налични както на вътрешния пазар, така и в трети държави.

Изменение 112
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия на вътрешния пазар Действия на вътрешния пазар и в 
трети държави

Or. en
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Изменение 113
Силви Гулар, Мариан Харкин, Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия на вътрешния пазар Действия на вътрешния пазар и в 
трети държави

Or. en

Изменение 114
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Член 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, които са допустими на 
вътрешния пазар, са следните:

Действията, които са допустими, са 
следните:

Or. en

Изменение 115
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, които са допустими на 
вътрешния пазар, са следните:

Действията, които са допустими на 
вътрешния пазар и в трети държави, 
са следните:

Or. en

Обосновка

За да се направи политиката по насърчаване добре балансирана, мерки за насърчаване 
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следва да бъдат налични както на вътрешния пазар, така и в трети държави.

Изменение 116
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят характеристиките 
на селскостопанските и 
хранителните продукти, 
включително имащи за цел да 
подчертаят специфичните особености 
на методите на селскостопанско 
производство в Съюза, по-специално от 
гледна точка на безопасността на 
храните, автентичността, аспектите, 
свързани с хранителната и здравната 
стойност, хуманното отношение към 
животните и опазването на околната 
среда;

Or. en

Обосновка

За да се направи политиката по насърчаване добре балансирана, мерки за насърчаване 
следва да бъдат налични както на вътрешния пазар, така и в трети държави.

Изменение 117
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза,

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза 
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по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

— т.нар „европейски производствен 
модел“ — по-специално от гледна точка 
на производствените методи, 
географския произход, специфичните 
културни традиции или контекст,
безопасността на храните, 
автентичността, възможността за 
определяне на произхода на 
продуктите, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
условията на труд, хуманното 
отношение към животните и опазването 
на околната среда;

Or. pt

Изменение 118
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
проследимостта, прозрачността на 
продоволствената верига, 
автентичността, кулинарните 
традиции, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

Or. fi

Обосновка

Списъкът с мерки за информиране следва да бъде дълъг и подробен. Проследимостта 
и прозрачността на продоволствената верига са съществени елементи от 
безопасността на храните. Тези мерки са важни също и като начин за насърчаване на 
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доверието на потребителите.

Изменение 119
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
проследимостта, системите за 
етикетиране на ЕС, автентичността, 
историята, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните, 
устойчивостта, опазването на 
околната среда или други 
производствени стандарти;

Or. en

Изменение 120
Лиам Ейлуърд

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
гарантираното високо качество, 
проследимостта, устойчивостта, 
автентичността, аспектите, свързани с 
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опазването на околната среда; хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

Or. en

Изменение 121
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
проследимостта, устойчивостта, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

Or. en

Обосновка

Силно развитите системи за проследимост на храните са ключова характеристика 
на методите на селскостопанско производство в държавите — членки на Европейския 
съюз. Освен това устойчивостта на храната, която произвеждаме, е област с все по-
голямо значение и засяга както създателите на политики, така и потребителите. С 
оглед на това е важно те да бъдат изрично посочени в основния регламент, така че 
да се осигури яснота и сигурност на законодателите и на предлагащите организации.

Изменение 122
Марейд Макгинес, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
проследимостта, устойчивостта, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

Or. en

Изменение 123
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в 
Съюза, по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

а) действията за информиране и 
насърчаване, имащи за цел да 
подчертаят специфичните особености на 
методите на производство в 
хранително-вкусовата промишленост 
на Съюза, по-специално от гледна точка 
на безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

Or. es

Изменение 124
Мариан-Жан Маринеску

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а



AM\1019268BG.doc 57/164 PE529.733v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят специфичните 
особености на методите на 
селскостопанско производство в Съюза, 
по-специално от гледна точка на 
безопасността на храните, 
автентичността, аспектите, свързани с 
хранителната и здравната стойност, 
хуманното отношение към животните и 
опазването на околната среда;

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr

Изменение 125
Силви Гулар, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране по 
темите, посочени в член 5, параграф 4.

б) действията за информиране, имащи 
за цел да подчертаят 
характеристиките на 
селскостопанските и хранителните 
продукти, и действията за 
информиране по темите, посочени в 
член 5, параграф 4.

Or. en

Изменение 126
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерките за информиране и 
насърчаване, свързани с 
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висококачествени селскостопански 
продукти, произвеждани в най-
отдалечените региони.

Or. pt

Изменение 127
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерките за насърчаване, насочени 
към увеличаване на продажбите на 
селскостопански и хранителни 
продукти на местни и регионални 
европейски производители, както и 
към изтъкване на специфичните 
характеристики на 
селскостопанските производствени 
методи в Съюза — т.нар. „европейски 
производствен модел“; мерки за 
насърчаване следва да се 
осъществяват и за насърчаване на 
потенциала на местното земеделие и 
дистрибуцията в рамките на късите 
продоволствени вериги.

Or. pt

Изменение 128
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) рекламни дейности за увеличаване 
на продажбите на селскостопански 
продукти и храни с произход от ЕС.

Or. pl
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Обосновка

Съгласуване на предложените изменения на точки 2 и 4 от преамбюла.

Изменение 129
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията за насърчаване, 
имащи за цел повишаване на 
продажбите на селскостопански и 
хранителни продукти с произход от 
ЕС.

Or. en

Обосновка

За да се направи политиката по насърчаване добре балансирана, мерки за насърчаване 
следва да бъдат налични както на вътрешния пазар, така и в трети държави.

Изменение 130
Силви Гулар, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията за насърчаване, 
имащи за цел повишаване на 
продажбите на селскостопански и 
хранителни продукти, произведени в 
ЕС.

Or. en
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Изменение 131
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията за насърчаване, 
имащи за цел повишаването на 
продажбите на селскостопански и 
хранителни продукти с произход от 
ЕС.

Or. it

Изменение 132
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията за насърчаване, 
имащи за цел повишаването на 
продажбите на селскостопански и 
хранителни продукти с произход от 
ЕС.

Or. it

Обосновка

Действията, свързани с насърчаването и информирането не нарушават свободната 
конкуренция между европейските компании в по-голяма степен, отколкото други 
форми на подпомагане, предвидени от законодателството на ЕС в полза на 
селскостопанските предприятия. Действията по насърчаването трябва да бъдат 
приемливи за вътрешния пазар, тъй като е необходимо да продължи 
затвърждаването на знанията и наличието на продукти от ЕС на вътрешния пазар, с 
оглед на увеличаването на конкурентния натиск от страна на продукти с друг 
произход.
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Изменение 133
Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията за гарантиране на 
защитата и автентичността на 
защитени наименования за произход, 
защитени географски указания и 
храни с традиционно специфичен 
характер.

Or. en

Обосновка

С цел борба срещу фалшифицирането ще бъде необходимо да се предвидят средства 
от ЕС за подпомагане на групите производители и преработватели, извършващи 
задачите, предвидени в член 45, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно 
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Изменение 134
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията, които имат за цел 
прилагането на мерките, предвидени 
в член 45, букви а) и б) от Регламент 
№ 1151/2012 относно схемите за 
качество на селскостопанските 
продукти и храни;

Or. it

Изменение 135
Сандра Калниете



PE529.733v01-00 62/164 AM\1019268BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията за информиране, 
имащи за цел да подчертаят 
характеристиките на 
селскостопанските и преработените 
продукти, произведени на базата на 
селскостопански продукти;

Or. en

Изменение 136
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) мерките за насърчаване, насочени 
към увеличаване на продажбите на 
селскостопанските и хранителните
продукти от най-отдалечените 
региони, като отчитат техните 
ограничения по отношение на 
достъпа до пазари, при условие, че 
продуктите, които трябва да бъдат 
насърчавани, не получават 
конкурентно предимство пред 
континенталните продукти.

Or. pt

Изменение 137
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) действията за насърчаване, 
имащи за цел повишаване на 
продажбите на селскостопански и 
хранителни продукти с произход от 
ЕС.

Or. it

Изменение 138
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) действията за насърчаване, 
имащи за цел повишаване на
продажбите на селскостопански и 
преработени продукти, произведени 
на базата на селскостопански 
продукти от ЕС.

Or. en

Изменение 139
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) разпоредбите за информиране и 
мерките за насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти и някои 
хранителни продукти на основата на 
селскостопански продукти в рамките 
на къса продоволствена верига, като 
целта е да се подкрепят местните 
пазари и местното производство.
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Or. pt

Изменение 140
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се

Действия в трети държави

Действията, които са допустими в 
трети държави, са следните:

а) действията за информиране, 
имащи за цел да подчертаят 
характеристиките на 
селскостопанските и хранителните 
продукти, и действията за 
информиране по темите, посочени в 
член 5, параграф 4;

б) действията за насърчаване, имащи 
за цел повишаване на продажбите на 
селскостопански и хранителни 
продукти с произход от ЕС.

Or. en

Обосновка

За да се направи политиката по насърчаване добре балансирана, мерки за насърчаване 
следва да бъдат налични както на вътрешния пазар, така и в трети държави. Поради 
това член 3 се обединява с член 2.

Изменение 141
Силви Гулар, Мариан Харкин, Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се

Действия в трети държави

Действията, които са допустими в 
трети държави, са следните:

а) действията за информиране, 
имащи за цел да подчертаят 
характеристиките на 
селскостопанските и хранителните 
продукти, и действията за 
информиране по темите, посочени в 
член 5, параграф 4;

б) действията за насърчаване, имащи 
за цел повишаване на продажбите на 
селскостопански и хранителни 
продукти с произход от ЕС.

Or. en

Изменение 142
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действията за информиране, имащи за 
цел да подчертаят характеристиките 
на селскостопанските и 
хранителните продукти, и действията 
за информиране по темите, посочени в 
член 5, параграф 4;

а) действията за информиране и 
насърчаване, имащи за цел да 
подчертаят специфичните особености 
на методите на селскостопанско 
производство в Съюза, по-специално 
от гледна точка на безопасността на 
храните, проследимостта, 
системите за етикетиране на ЕС, 
автентичността, историята, 
аспектите, свързани с хранителната 
и здравната стойност, хуманното 
отношение към животните, 
устойчивостта, опазването на 
околната среда или други 
производствени стандарти, и 



PE529.733v01-00 66/164 AM\1019268BG.doc

BG

действията за информиране и 
насърчаване по темите, посочени в 
член 5, параграф 4;

Or. en

Изменение 143
Мишел Дантен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) действията, позволяващи да се 
подобри защитата на продуктите по 
схемите за качество, посочени в 
член 5, параграф 4, буква а);

Or. fr

Изменение 144
Луиш Паулу Алвеш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерките за информиране и 
насърчаване, свързани със 
селскостопански продукти от висок 
клас, произвеждани в най-
отдалечените региони;

Or. pt

Изменение 145
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Действията за информиране и 
насърчаване не са насочени към 
търговски марки. Независимо от това 
марките на продуктите могат да бъдат 
видими по време на демонстрации или 
дегустации на продуктите и върху 
информационно-промоционалните 
материали при специални условия, 
които да бъдат приети по силата на 
член 6, буква а).

1. Действията за информиране и 
насърчаване не са насочени към 
търговски марки. Независимо от това 
марките на продуктите могат да бъдат 
видими по време на демонстрации или 
дегустации на продуктите и върху 
информационно-промоционалните 
материали при следните условия:

Or. de

Изменение 146
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) трябва да бъдат предложени 
няколко марки;

Or. de

Изменение 147
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може да се показва всяка марка на 
членовете на предлагащата 
организация;

Or. de



PE529.733v01-00 68/164 AM\1019268BG.doc

BG

Изменение 148
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всяка марка трябва да е еднакво 
видима, и 

Or. de

Изменение 149
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) графичното представяне на 
марката трябва да има по-малък 
формат от посланието на мярката.

Or. de

Изменение 150
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действията за информиране не 
подтикват към потреблението на 
продукти въз основа на произхода им.
Независимо от това произходът на 
продуктите може да бъде видим върху 
информационно-промоционалните 
материали при специални условия, 
които да бъдат приети по силата на 
член 6, буква б).

2. Произходът на продуктите може да 
бъде видим върху информационно-
промоционалните материали при 
специални условия, които да бъдат 
приети по силата на член 6, буква б).
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Or. pt

Изменение 151
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действията за информиране не 
подтикват към потреблението на 
продукти въз основа на произхода им. 
Независимо от това произходът на 
продуктите може да бъде видим върху 
информационно-промоционалните 
материали при специални условия, 
които да бъдат приети по силата на 
член 6, буква б).

2. Действията за информиране не 
подтикват към потреблението на 
продукти въз основа на произхода им. 
Независимо от това произходът на 
продуктите може да бъде видим върху 
информационно-промоционалните 
материали при следните условия:

Or. de

Изменение 152
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Действията за информиране не 
подтикват към потреблението на 
продукти въз основа на произхода им. 
Независимо от това произходът на 
продуктите може да бъде видим върху 
информационно-промоционалните 
материали при специални условия, 
които да бъдат приети по силата на
член 6, буква б).

2. Действията за информиране не 
подтикват към потреблението на 
продукти въз основа на произхода им. 
Независимо от това произходът на 
продуктите може да бъде видим върху 
информационно-промоционалните 
материали при специални условия, 
посочени в член 5а.

Or. en
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Обосновка

Правилата за посочване на произхода на продуктите са съществен елемент, който 
следва да се установи на равнището на регламента на Европейския парламент и на 
Съвета.

Изменение 153
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на продукти, 
регистрирани съгласно 
Регламент (ЕО) № 1151/2011, 
обозначението на произхода е в 
защитената форма;

Or. de

Изменение 154
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на мерки за единния 
пазар произходът може да бъде 
представен графично само в по-малък 
размер от европейската информация,
и

Or. de

Изменение 155
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на мерки за пазарите 
на трети държави представянето на 
произхода може да бъде 
равнопоставено с европейската 
информация.

Or. de

Изменение 156
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Продукти, чиято употреба 
(особено ако е честа) може да увреди 
общественото здраве, следва да бъдат 
изключени от пълно или частично 
финансиране на мерките за 
информиране и насърчаване в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. nl

Изменение 157
Ираче Гарсия Перес, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък

а) памукът и селскостопанските 
продукти, изброени в списъка от 
приложение I към Договора за 
функционирането на Европейския съюз
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„Договорът“), с изключение на
продуктите от риболов и 
аквакултури, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)0416] на Европейския 
парламент и на Съвета19, и на
тютюна;

(наричан по-нататък „Договорът“), с 
изключение на тютюна;

__________________
19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. es

Обосновка

Макар да не присъства в приложение І към ДФЕС, памукът е селскостопански 
продукт, който не трябва да се изключва от приложното поле на настоящия 
регламент.

Изменение 158
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и 
аквакултури, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)0416] на Европейския 
парламент и на Съвета19, и на
тютюна;

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на тютюна;

__________________
19Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
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аквакултури, ОВ …...

Or. it

Обосновка

Мерките, предвидени в програмите на Общността за насърчаване на сектора на 
рибарството, финансират отделни действия за информиране и насърчаване, които не 
може да се приравнят към търговските и информационни мисии, предложени от по-
структурираните бенефициентни реалности на настоящия регламент. Също така, 
предвид кризата в сектора, е необходимо продуктите от риболов и аквакултури да 
бъдат включени като допустими.

Изменение 159
Пат Коуп Галахър, Лиам Ейлуърд

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на
продуктите от риболов и 
аквакултури, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)0416] на Европейския 
парламент и на Съвета19, и на
тютюна;

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на тютюна;

__________________
19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. en

Обосновка

Рибните продукти и продуктите от аквакултури не следва да бъдат изключени от 
обхвата на регламента, тъй като повече от 60 % от рибите, консумирани в ЕС, са 



PE529.733v01-00 74/164 AM\1019268BG.doc

BG

вносни продукти. Ето защо е жизнено важно да се направи повече за насърчаване на 
местните и устойчивите рибни продукти както в рамките на ЕС, така и извън него.

Изменение 160
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, и 
на тютюна;

a) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов, изброени в 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)0416] на Европейския 
парламент и на Съвета19, и на тютюна;

__________________ __________________
19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. pl

Обосновка

Продуктите от аквакултури следва да бъдат допълнително подкрепени както на 
вътрешния пазар, така и в трети страни.

Изменение 161
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, а) селскостопанските продукти, 
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изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, и 
на тютюна;

изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, 
когато представляват изключителна 
съставна част на хранителния 
продукт, и на тютюна;

__________________ __________________
19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. es

Изменение 162
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към Регламент 
(ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, и 
на тютюна;

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“) и защитените риби, с 
изключение на продуктите от риболов и 
аквакултури, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)0416] на Европейския 
парламент и на Съвета19, и на тютюна;

__________________ __________________
19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. pt
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Изменение 163
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, и 
на тютюна;

а) селскостопанските продукти с 
европейски произход, изброени в 
списъка от приложение I към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (наричан по-нататък „Договорът“), 
с изключение на продуктите от риболов 
и аквакултури, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)0416] на Европейския 
парламент и на Съвета19, и на тютюна;

__________________ __________________
19Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

19Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. it

Обосновка

В съответствие с посоченото в съображение 2 и член 8 от предложението, според 
което „действията за информиране и насърчаване допринасят за засилване на 
конкурентоспособността на европейското селско стопанство“, е необходимо тези 
действия и тяхната финансова подкрепа да бъдат съсредоточени върху продуктите с 
произход от Общността.

Изменение 164
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, а) селскостопанските продукти с 
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изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, и 
на тютюна;

европейски произход, изброени в 
списъка от приложение I към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (наричан по-нататък „Договорът“), 
с изключение на продуктите от риболов 
и аквакултури, изброени в приложение I 
към Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)0416] на Европейския 
парламент и на Съвета19, и на тютюна;

__________________ __________________
19Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

19Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. it

Изменение 165
Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към Регламент 
(ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, и 
на тютюна;

а) селскостопанските продукти, 
изброени в списъка от приложение I към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (наричан по-нататък 
„Договорът“), с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
изброени в приложение I към Регламент 
(ЕС) № [COM(2011)0416] на 
Европейския парламент и на Съвета19, и 
на вината, спиртните напитки и 
тютюна;

__________________ __________________
19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

19 Регламент (ЕС) № [COM(2011)0416] 
на… относно общата организация на 
пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, ОВ …...

Or. en
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Обосновка

ЕС не следва да финансира насърчаването на алкохола. Това би било непоследователно 
спрямо дейностите на ЕС в областта на превенцията на алкохола и би противоречало 
на редица други политически действия, предприети от ЕС, т.е. на политиката на ЕС 
за общественото здраве, стратегията на ЕС по отношение на алкохола и 
ангажиментите на ЕС по отношение на дейностите на Световната здравна 
организация (СЗО) (Глобалната стратегия на СЗО по отношение на алкохола).

Изменение 166
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) преработените селскостопански 
продукти, които не са включени в 
приложение І към Договора;

Or. fr

Изменение 167
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, 
произведени на базата на 
селскостопански продукти, изброени в 
точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

б) преработените продукти, 
произведени на базата на 
селскостопански продукти;

Or. en

Изменение 168
Джанкарло Скота
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на
Европейския парламент и на Съвета,
при условие че използваните 
земеделски суровини са произведени в 
държавата на предлагащия субект 
при обикновените програми, или — в 
случай на многонационални 
програми — в държавите на 
предлагащите субекти;

Or. it

Обосновка

В съответствие с посоченото в съображение 2 и член 8 от предложението, според 
което „действията за информиране и насърчаване допринасят за засилване на 
конкурентоспособността на европейското селско стопанство“, е необходимо да се 
избегне възможността за насърчаване на преработени продукти, които са 
произведени от суровини с неевропейски произход.

Изменение 169
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
независимо от това дали конкретно 
тези продукти имат защитено 
географско наименование или не;
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Or. en

Изменение 170
Анес Льо Брюн, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански 
продукти, изброени в точка І от
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета;

б) селскостопанските и хранителните 
продукти, изброени в приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета или 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 834/2007;

Or. fr

Обосновка

Couvrir l&apos;ensemble du champ d&apos;application des produits AOP IGP STG
mentionnés dans les règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d&apos;application des 
produits bio mentionnés dans les règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des 
produits éligibles proposé par la Commission dans cet article: il comprend les produits 
agricoles vivants ou non transformés, les produits agricoles transformés destinés à 
l&apos;alimentation humaine, les aliments pour animaux et le matériel de reproduction 
végétative et semences utilisés aux fins de culture. Dans la mesure où le thème « bio » est 
éligible, il est proposé de mettre le champ des produits en cohérence.

Изменение 171
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. es

Изменение 172
Войчех Михал Олейничак

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти
от ЕС, изброени в точка І от 
приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета, и памукът;

Or. pl

Обосновка

Списъкът на обхванатите от Европейската система за насърчаване продукти следва 
да се ограничи до продуктите с произход от Европейския съюз, така че европейските 
земеделски производители и преработватели да имат гарантирана печалба от своята 
работа. Освен това, памукът също трябва да бъде подкрепен, тъй като е 
селскостопански продукт.

Изменение 173
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

б) хранителните продукти с европейски 
произход, произведени на базата на 
селскостопански продукти, изброени в 
точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Or. it
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Обосновка

В съответствие с посоченото в съображение 2 и член 8 от предложението, според 
което „действията за информиране и насърчаване допринасят за засилване на 
конкурентоспособността на европейското селско стопанство“, е необходимо тези 
действия и тяхната финансова подкрепа да бъдат съсредоточени върху продуктите с 
произход от Общността.

Изменение 174
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранителните продукти, произведени 
на базата на селскостопански продукти, 
изброени в точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

б) хранителните продукти с европейски 
произход, произведени на базата на 
селскостопански продукти, изброени в 
точка І от приложение I към 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета;

Or. it

Изменение 175
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) хранителните продукти с 
незадължителни условия за качество 
съгласно Регламент (ЕО) № 1151/2012 
на Европейския парламент и на 
Съвета;

Or. it
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Изменение 176
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) спиртните напитки със защитено 
географско указание съгласно 
Регламент (ЕО) № 110/200820 на 
Европейския парламент и на 
Съвета20.

заличава се

__________________
20 Регламент (ЕО) № 110/2008 на
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на 
Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

Or. fi

Обосновка

С оглед на сериозното въздействие на алкохолните напитки върху общественото 
здраве, ЕС не трябва да подкрепя тяхното пускане на пазара.

Изменение 177
Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) спиртните напитки със защитено 
географско указание съгласно 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на 
Съвета20.

заличава се
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__________________
20 Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания 
на спиртните напитки и за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на 
Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да финансира насърчаването на алкохола. Това би било непоследователно 
спрямо дейностите на ЕС в областта на превенцията на алкохола и би противоречало 
на редица други политически действия, предприети от ЕС, т.е. на политиката на ЕС 
за общественото здраве, стратегията на ЕС по отношение на алкохола и 
ангажиментите на ЕС по отношение на дейностите на Световната здравна 
организация (СЗО) (Глобалната стратегия на СЗО по отношение на алкохола).

Изменение 178
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) спиртните напитки със защитено 
географско указание съгласно 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета20.

в) спиртните напитки съгласно 
Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета20.

__________________ __________________
20 Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета 
(ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

20 Регламент (ЕО) № 110/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2008 г. относно 
определението, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на географските указания на 
спиртните напитки и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета 
(ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).



AM\1019268BG.doc 85/164 PE529.733v01-00

BG

Or. pt

Изменение 179
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) селскостопанските продукти от 
висок клас, произвеждани в най-
отдалечените региони;

Or. pt

Изменение 180
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всички органични хранителни 
продукти;

Or. en

Изменение 181
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) методите за качествено 
производство, одобрени въз основа на 
националните правила за 
транспониране на 
Директива 2009/128/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди;

Or. it

Изменение 182
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вината, посочени в част ІІ, глава І, 
раздел 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1308/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета;

Or. it

Изменение 183
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вината могат да бъдат обект на 
действия за информиране и 
насърчаване, при условие че други 
продукти, посочени в параграф 1, 
буква а) или б), са също така обект на 
съответната програма.

заличава се

Or. fi

Обосновка

С оглед на сериозното въздействие на алкохолните напитки върху общественото 
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здраве, ЕС не трябва да подкрепя тяхното пускане на пазара.

Изменение 184
Ираче Гарсия Перес, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вината могат да бъдат обект на 
действия за информиране и 
насърчаване, при условие че други 
продукти, посочени в параграф 1, 
буква а) или б), са също така обект на 
съответната програма.

заличава се

Or. es

Обосновка

Виното трябва да бъде включено по принцип в европейската политика за насърчаване, 
независимо от това дали е свързано с други селскостопански продукти.

Изменение 185
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вината могат да бъдат обект на 
действия за информиране и 
насърчаване, при условие че други 
продукти, посочени в параграф 1, 
буква а) или б), са също така обект на 
съответната програма.

заличава се

Or. fr
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Изменение 186
Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вината могат да бъдат обект на 
действия за информиране и 
насърчаване, при условие че други 
продукти, посочени в параграф 1, 
буква а) или б), са също така обект на 
съответната програма.

заличава се

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да финансира насърчаването на алкохола. Това би било непоследователно 
спрямо дейностите на ЕС в областта на превенцията на алкохола и би противоречало 
на редица други политически действия, предприети от ЕС, т.е. на политиката на ЕС 
за общественото здраве, стратегията на ЕС по отношение на алкохола и 
ангажиментите на ЕС по отношение на дейностите на Световната здравна 
организация (СЗО) (Глобалната стратегия на СЗО по отношение на алкохола).

Изменение 187
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вината могат да бъдат обект на 
действия за информиране и 
насърчаване, при условие че други 
продукти, посочени в параграф 1, 
буква а) или б), са също така обект на 
съответната програма.

2. Вината могат да бъдат обект на 
действия за информиране и 
насърчаване, при условие че други 
продукти, посочени в параграф 1, 
буква а) или б), са също така обект на 
съответната програма и че въпросните 
вина са със защитени наименования 
за произход и защитено географско 
указание.

Or. it
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Обосновка

Произходът е много важен отличителен елемент за качеството, културната и 
пазарната стойност на европейските вина.

Изменение 188
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на спиртните 
напитки, посочени в параграф 1, 
буква в), и вината, посочени в 
параграф 2, действията, насочени към 
вътрешния пазар, се ограничават до 
информиране на потребителите 
относно европейските системи за 
качество, свързани с географските 
означения.

заличава се

Or. fi

Обосновка

С оглед на сериозното въздействие на алкохолните напитки върху общественото 
здраве, ЕС не трябва да подкрепя тяхното пускане на пазара.

Изменение 189
Брайън Симпсън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на спиртните 
напитки, посочени в параграф 1, 
буква в), и вината, посочени в 
параграф 2, действията, насочени към 
вътрешния пазар, се ограничават до 
информиране на потребителите 
относно европейските системи за 

заличава се
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качество, свързани с географските 
означения.

Or. en

Обосновка

ЕС не следва да финансира насърчаването на алкохола. Това би било непоследователно 
спрямо дейностите на ЕС в областта на превенцията на алкохола и би противоречало 
на редица други политически действия, предприети от ЕС, т.е. на политиката на ЕС 
за общественото здраве, стратегията на ЕС по отношение на алкохола и 
ангажиментите на ЕС по отношение на дейностите на Световната здравна 
организация (СЗО) (Глобалната стратегия на СЗО по отношение на алкохола).

Изменение 190
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на спиртните напитки, 
посочени в параграф 1, буква в), и 
вината, посочени в параграф 2,
действията, насочени към вътрешния 
пазар, се ограничават до информиране 
на потребителите относно европейските 
системи за качество, свързани с 
географските означения.

3. По отношение на спиртните напитки, 
посочени в параграф 1, буква в), и 
вината, действията, насочени към 
вътрешния пазар, се ограничават до 
информиране на потребителите относно 
европейските системи за качество, 
свързани с географските означения.

Or. fr

Изменение 191
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на спиртните напитки, 
посочени в параграф 1, буква в), и 

3. По отношение на спиртните напитки, 
посочени в параграф 1, буква в), 
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вината, посочени в параграф 2,
действията, насочени към вътрешния 
пазар, се ограничават до информиране 
на потребителите относно европейските 
системи за качество, свързани с 
географските означения.

действията, насочени към вътрешния 
пазар, се ограничават до информиране 
на потребителите относно европейските 
системи за качество, свързани с 
географските означения.

Or. it

Изменение 192
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Темите, посочени в член 2, буква б) и 
член 3, буква а), са следните:

4. Темите, посочени в член 2, букви б), 
в) и г), са следните:

Or. en

Изменение 193
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) системите за качество, установени в 
Регламент (ЕС) № 1151/2012, в 
Регламент (ЕС) № 110/2008 и в член 70 
от Регламент (ЕС) № XXX/20… на 
Европейския парламент и на Съвета 
[от… за установяване на обща 
организация на пазарите на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) (COM(2011)0626)];

а) системите за качество, установени в 
Регламент (ЕС) № 1151/2012, 
включително наименованията, 
символите и указанията, посочени в 
член 12, параграфи 4 и 5 от същия 
регламент, в Регламент (ЕС) 
№ 110/2008 и в член 70 от 
Регламент (ЕС) № XXX/20… на 
Европейския парламент и на Съвета 
[от… за установяване на обща 
организация на пазарите на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) (COM(2011)0626)];
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Or. it

Изменение 194
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) биологичният метод на производство, 
определен в Регламент (ЕО) № 834/2007 
на Съвета21;

б) биологичният метод на производство, 
определен в Регламент (ЕО) № 834/2007 
на Съвета21, включително както 
европейските, така и националните 
лога за биологично земеделие;

__________________ __________________
21 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 
20.7.2007 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 
20.7.2007 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 195
Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) схемите за доброволно 
сертифициране на селскостопански 
продукти и храни, които са признати 
като съблюдаващи насоките за 
утвърдени практики на Съюза за 
прилагане на схеми за доброволно 
сертифициране на селскостопански 
продукти и храни;

Or. de
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Обосновка

За да се насърчава качеството на храните, освен високите стандарти на ЕС са 
необходими и допълнителни по-високи критерии за качество, като например 
защитени географски наименования/защитено наименование за произход или сравними 
национални програми за качество. Когато са нотифицирани на ЕС, те отговарят на 
всички изисквания на конкурентното право и също могат да бъдат взети под 
внимание за програмите за насърчаване.

Изменение 196
Войчех Михал Олейничак

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) доброволни системи за качество в 
съответствие със съобщението на 
Комисията, озаглавено „Насоки за 
най-добри практики на ЕС за схемите 
за доброволно сертифициране на 
селскостопански продукти и храни“ 
(2010/C341/04);

Or. pl

Обосновка

Доброволните системи за качество са отворени на всички нива на веригата на 
доставките за всички участници, в подкрепа на добавената стойност на 
европейското селско стопанство.

Изменение 197
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) общностните или националните 
схеми за качество на 
селскостопанските продукти, 
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посочени в приложение I към 
Договора, или други подобни мерки, 
предоставящи гаранция за високо 
качество и безопасност на 
хранителните продукти;

Or. en

Обосновка

Другите гарантирани продукти, различни от защитените наименования за произход, 
защитените географски указания и храните с традиционно специфичен характер, 
трябва да бъдат взети под внимание в обхвата на регламента. Общностните или 
националните схеми за качество на селскостопанските продукти също трябва да 
бъдат взети под внимание в обхвата на регламента.

Изменение 198
Лиам Ейлуърд

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) общностните или националните 
схеми за качество на 
селскостопанските продукти, 
посочени в приложение I към 
Договора;

Or. en

Изменение 199
Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) националните схеми за качество 
на селскостопанските продукти и 
храни;
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Or. en

Обосновка

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Изменение 200
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) националните схеми за качество 
на селскостопанските продукти и 
храни;

Or. en

Обосновка

Националните схеми за качество следва да бъдат включени, какъвто е случаят 
съгласно съществуващото законодателство, за да се постигне целта за повишаване 
на осведомеността относно високите стандарти, безопасността, здравето и 
аспектите, свързани с хуманното отношение към животните, на европейското 
производство на селскостопански хранителни продукти.

Изменение 201
Сандра Калниете
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) националните схеми за качество 
на селскостопанските и 
хранителните продукти;

Or. en

Изменение 202
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато става дума за програми за 
трети държави — националните 
схеми за качество;

Or. en

Изменение 203
Марейд Макгинес, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) общностните или националните 
схеми за качество на 
селскостопанските продукти, 
посочени в приложение I към 
Договора;

Or. en
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Изменение 204
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) схемите за качество, посочени в 
член 16, параграф 1, буква б) от 
Регламент № 1305/2013;

Or. it

Изменение 205
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) продукти от късата верига на 
доставки и в пряка продажба;

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е да се поощрят пряката продажба и развитието на „късата верига 
на доставки“ с подходящи действия за насърчаване и информиране, най-вече на 
вътрешния пазар, за да се подпомогне развитието на местните предприятия и на 
територията в съответствие с нуждите на потребителите.

Изменение 206
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) методите за качествено 
производство, одобрени въз основа на 
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националните правила за 
транспониране на 
Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди;

Or. it

Изменение 207
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) когато става дума за програми за 
трети държави — частните схеми за 
качество, които надхвърлят 
правните изисквания, установени от 
ЕС по отношение на 
производствените стандарти за 
безопасност на храните, хуманно 
отношение към животните и 
устойчивост;

Or. en

Изменение 208
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) националните схеми за доброволно 
сертифициране в съответствие с 
„Насоките за най-добри практики на 
ЕС за схемите за доброволно 
сертифициране на селскостопански 
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продукти и храни“;

Or. it

Обосновка

Националните схеми за доброволно сертифициране са в съответствие с целта на 
Съюза за повишаване на качеството на европейските продукти. Стратегическо 
значение има насърчаването на онези производители, които не могат да се 
придържат към европейските системи за качество, да инвестират в повишаването 
на качеството на техните продукти чрез националните системи за сертифициране,
които следователно трябва да бъдат популяризирани, представяни и насърчавани по 
подходящ начин.

Изменение 209
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) схемите за качество на 
селскостопанските продукти и храни, 
посочени в член 16, параграф 1б от 
Регламент (ЕО) № 1305/2013;

Or. it

Изменение 210
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a

Произходът на продуктите може да 
бъде посочен във връзка с действията, 
посочени в член 2, параграф 1.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
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изпълнение в съответствие с член 24 
относно специалните условия за 
посочване на произхода на 
продуктите.

Or. en

Обосновка

Правилата за посочване на произхода на продуктите са съществен елемент, който 
следва да се договори на равнището на регламент на Европейския парламент и на 
Съвета.

Изменение 211
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се

Делегирани правомощия

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 23 във 
връзка с:

а) посочените в член 4, параграф 1 
специални условия за видимост на 
търговските марки по време на 
демонстрации или дегустации на 
продукти и върху информационно-
промоционални материали;

б) посочените в член 4, параграф 2 
условия относно посочването на 
произхода на продуктите.

Or. de

Изменение 212
Бела Глатфелдер
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Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани правомощия Делегирани и изпълнителни
правомощия

Or. en

Изменение 213
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) посочените в член 4, параграф 2 
условия относно посочването на 
произхода на продуктите.

заличава се

Or. en

Изменение 214
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) посочените в член 4, параграф 2 
условия относно посочването на 
произхода на продуктите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата за посочване на произхода на продуктите са съществен елемент, който 
следва да се установи на равнището на регламента на Европейския парламент и на 
Съвета.
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Изменение 215
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, чрез актове за 
изпълнение в съответствие с член 24, 
приема условията за посочване на 
произхода на продуктите, както е 
указано в член 4, параграф 2.

Or. en

Изменение 216
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) междусекторни организации, 
частни дружества и МСП от 
хранително-вкусовия сектор;

Or. ro

Изменение 217
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) групите, определени в член 3, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012; групите трябва да бъдат 
представителни за схемата за 
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качество, която е предмет на 
програмата;

Or. it

Изменение 218
Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия, Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е възможно, 
предлагащите организации трябва да 
бъдат представителни за 
съответния сектор в една или повече 
държави членки.

Or. en

Обосновка

Организациите, които отговарят на покана за представяне на предложения, следва 
да бъдат представителни за сектора, когато това е възможно. При конкуриращи се 
организации тези критерии следва да бъдат взети под внимание при оценката на 
критериите за допустимост.

Изменение 219
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предлагащата организация следва да 
представлява сектора на национално 
или европейско равнище.

Предложените програми се 
провеждат за срок от минимум една 
и максимум три години и имат 
значителен мащаб, обхващащ най-
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малко национално равнище.

Or. de

Изменение 220
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Действията за информиране и 
насърчаване допринасят за засилване на 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство на 
вътрешния пазар и в трети държави. 
Целите за постигане се определят в 
работната програма, посочена в 
параграф 2.

1. Действията за информиране и 
насърчаване допринасят за засилване на 
конкурентоспособността на 
европейското селско стопанство на 
вътрешния пазар и в трети държави. 
Целите за постигане се определят в 
годишната работна програма, 
посочена в параграф 2 и изпратена за 
сведение на Европейския парламент и 
на Съвета.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира откритост на процедурата, Европейският парламент и Съветът 
следва да имат възможност да обсъждат ежегодно работната програма.

Изменение 221
Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез делегиран акт Комисията 
приема европейската стратегия за 
информиране и насърчаване, която 
определя приоритетите на пазарите, 
както и продуктите и начините за 
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комуникация.

Or. en

Обосновка

Годишният план за работа, в който Комисията ще определя приоритетите на 
дейностите за информиране и насърчаване, ще бъде пречка за изпълнението на тези 
дейности. Дейностите за информиране и насърчаване следва да се основават на 
дългосрочна стратегия за информиране и насърчаване, а не само на годишния план за 
действие.

Изменение 222
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При разработването на работната 
програма Комисията взема под 
внимание гледните точки на 
държавите членки и изисква 
становището на държавите членки и 
на Съвещателната група, посочена в 
член 25.

Or. en

Обосновка

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Изменение 223
Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за прилагането на 
стратегията, посочена в предходната 
алинея.

Or. en

Обосновка

Предвид важността на политиката в областта на насърчаването на 
селскостопанските и хранителните продукти, Европейският парламент и Съветът 
следва да бъдат редовно информирани за изпълнението на европейската стратегия за 
информиране и насърчаване.

Изменение 224
Естер Еранс Гарсия, Паоло Де Кастро, Джеймз Никълсън, Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема чрез акт за 
изпълнение работна програма, в която 
се посочват преследваните цели,
приоритетите, очакваните резултати, 
редът и условията за осъществяване и 
общата сума на плана за финансиране. 
Тя съдържа също така основните 
критерии за оценка, описание на 
действията, които ще се финансират, 
ориентировъчен размер на отпуснатите 
суми за всеки вид действие, примерен 
график на осъществяването и, по 
отношение на безвъзмездните средства, 
максималния процент на 
съфинансиране.

В съответствие с член 23 и въз основа 
на целите, изброени в член 1,
Комисията е упълномощена да приема
делегирани актове във връзка с 
приемането на работна програма, в 
която се посочват преследваните цели, 
приоритетите, очакваните резултати, 
редът и условията за осъществяване и 
общата сума на плана за финансиране. 
Тя съдържа също така основните 
критерии за оценка, описание на 
действията, които ще се финансират, 
ориентировъчен размер на отпуснатите 
суми за всеки вид действие, примерен 
график на осъществяването и, по 
отношение на безвъзмездните средства, 
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максималния процент на 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 225
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема чрез акт за 
изпълнение работна програма, в която 
се посочват преследваните цели, 
приоритетите, очакваните резултати, 
редът и условията за осъществяване и 
общата сума на плана за финансиране. 
Тя съдържа също така основните 
критерии за оценка, описание на 
действията, които ще се финансират, 
ориентировъчен размер на отпуснатите 
суми за всеки вид действие, примерен 
график на осъществяването и, по 
отношение на безвъзмездните средства, 
максималния процент на 
съфинансиране.

Веднъж годишно Комисията приема 
чрез акт за изпълнение работна 
програма, в която се посочват 
преследваните цели, приоритетите, 
очакваните резултати, редът и условията 
за осъществяване и общата сума на 
плана за финансиране. Работната 
програма съдържа изброените 
продукти, посочени в приложение към 
настоящия регламент, които 
отговарят на условията за прилагане 
на мерки за редовно информиране и 
насърчаване. Тя съдържа също така 
основните критерии за оценка, описание 
на действията, които ще се финансират, 
ориентировъчен размер на отпуснатите 
суми за всеки вид действие, примерен 
график на осъществяването и, по 
отношение на безвъзмездните средства, 
максималния процент на 
съфинансиране.

Or. en

Обосновка

Списъкът с основни продукти, отговарящи на условията за насърчаване, трябва да 
бъде посочен в регламента. Предполага се, че тези продукти отговарят на условията 
за прилагане на мерки за насърчаване през всички години, без изключение. В допълнение 
съществува възможност за добавяне на приоритетни продукти, различни от 
основните такива, в рамките на годишната работна програма.
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Изменение 226
Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема чрез акт за 
изпълнение работна програма, в която 
се посочват преследваните цели, 
приоритетите, очакваните резултати, 
редът и условията за осъществяване и 
общата сума на плана за финансиране. 
Тя съдържа също така основните 
критерии за оценка, описание на 
действията, които ще се финансират, 
ориентировъчен размер на отпуснатите 
суми за всеки вид действие, примерен 
график на осъществяването и, по 
отношение на безвъзмездните средства, 
максималния процент на 
съфинансиране.

Комисията приема чрез акт за 
изпълнение работна програма, в която 
се посочват преследваните цели, 
очакваните резултати, редът и условията 
за осъществяване и общата сума на 
плана за финансиране. Тя съдържа също 
така описание на действията, които ще 
се финансират, ориентировъчен размер 
на отпуснатите суми за всеки вид 
действие, примерен график на 
осъществяването и, по отношение на 
безвъзмездните средства, максималния 
процент на съфинансиране.

Or. en

Обосновка

Годишният план за работа, в който Комисията ще определя приоритетите на 
дейностите за информиране и насърчаване, ще бъде пречка за изпълнението на тези 
дейности. Дейностите за информиране и насърчаване следва да се основават на 
дългосрочна стратегия за информиране и насърчаване, а не само на годишния план за 
действие. Освен това, предвид важността на политиката в областта на 
насърчаването на селскостопанските и хранителните продукти, Европейският 
парламент и Съветът следва да бъдат редовно информирани за изпълнението на 
европейската стратегия за информиране и насърчаване.

Изменение 227
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема чрез акт за 
изпълнение работна програма, в която 
се посочват преследваните цели, 
приоритетите, очакваните резултати, 
редът и условията за осъществяване и 
общата сума на плана за финансиране. 
Тя съдържа също така основните 
критерии за оценка, описание на 
действията, които ще се финансират, 
ориентировъчен размер на отпуснатите 
суми за всеки вид действие, примерен 
график на осъществяването и, по 
отношение на безвъзмездните средства, 
максималния процент на 
съфинансиране.

Комисията приема чрез акт за 
изпълнение работна програма в 
съответствие с националните 
стратегически интереси, в която се 
посочват преследваните цели, 
приоритетите, очакваните резултати, 
редът и условията за осъществяване и 
общата сума на плана за финансиране. 
Тя съдържа също така основните 
критерии за оценка, описание на 
действията, които ще се финансират, 
ориентировъчен размер на отпуснатите 
суми за всеки вид действие, примерен 
график на осъществяването и, по 
отношение на безвъзмездните средства, 
максималния процент на 
съфинансиране.

Or. pt

Изменение 228
Алфредс Рубикс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работната програма е с 
продължителност от четири години, 
но може да бъде преразглеждана 
ежегодно, като в нея се внасят 
подходящите корекции.

Or. lv

Изменение 229
Габриел Мато Адровер, Мария ду Сеу Патран Невеш, Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При разработването на тази 
програма Комисията взема под 
внимание специфичните 
неблагоприятни природни условия в 
планинските, островните и най-
отдалечените региони.

Or. en

Изменение 230
Естер Еранс Гарсия, Паоло Де Кастро, Джеймз Никълсън, Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актът за изпълнение, посочен в първа 
алинея, се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 24, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 231
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън, Рика Пакаринен

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актът за изпълнение, посочен в първа 
алинея, се приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 24, параграф 3.

Актът за изпълнение, посочен в първа 
алинея, се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена 
в член 24, параграф 3.

Or. en
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Обосновка

Решението относно работната програма следва да се взема по-скоро от държавите 
членки, отколкото от Комисията.

Изменение 232
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Работната програма, посочена в 
параграф 1, се изпълнява чрез 
публикуването от Комисията на:

3. Работната програма, посочена в 
параграф 1, се изпълнява чрез 
публикуването от Комисията два пъти 
годишно на:

Or. en

Обосновка

Честотата на изготвяне на работната програма, както и на поканата за 
представяне на предложения трябва да бъде посочена в текста на регламента. 
Работната програма (с допълнителни приоритети извън основните продукти) следва 
да се изготвя веднъж годишно, а поканата за представяне на предложения за 
програми следва да се обявява два пъти годишно, каквато е съвременната практика. 
Настоящата система за представяне на програми два пъти годишно е много 
ефективна и няма причина тази мярка да бъде променяна.

Изменение 233
Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за обикновените програми — покана
за представяне на предложения, 
включваща по-специално условията за 
участие и основните критерии за 
оценка;

а) за обикновените програми — две
покани за представяне на предложения, 
включващи по-специално условията за 
участие и основните критерии за 
оценка;
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Or. it

Изменение 234
Серджо Паоло Франческо Силвестрис, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за многонационалните програми —
покана за представяне на предложения 

в съответствие с част І, дял VI от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201223.

б) за многонационалните програми —
две покани за представяне на 

предложения в съответствие с част І, 
дял VI от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/201223.

__________________ __________________
23 Регламент (ЕС, Евратом) №°966/2012 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 
стр. 1).

23 Регламент (ЕС, Евратом) №°966/2012 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 
стр. 1).

Or. it

Изменение 235
Габриел Мато Адровер, Мария ду Сеу Патран Невеш, Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Поканите за представяне на 
предложения, посочени в букви а) и б) 
по-горе, вземат предвид 
специфичните неблагоприятни 
природни условия в планинските, 
островните и най-отдалечените 
региони.



AM\1019268BG.doc 113/164 PE529.733v01-00

BG

Or. en

Изменение 236
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията може също така да 
разреши мерките за информиране и 
насърчаване, описани в членове 2 и 3, 
да бъдат осъществявани съвместно 
от съответната държава членка и 
организациите, посочени в член 7 от 
настоящия регламент. Тези действия 
могат да се осъществяват по-
специално под формата на участие в 
търговски панаири и изложения с 
международно значение, чрез щандове 
или операции, предназначени да 
подобрят имиджа на продуктите на 
Съюза.

Or. pt

Изменение 237
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията разработва услуги за 
техническа подкрепа, по-специално с 
оглед на насърчаване на осведомеността 
за различните пазари, поддържане на 
динамична браншова мрежа, свързана с 
политиката за информиране и 
насърчаване, и подобряване на 
осведомеността за законодателните 
разпоредби, свързани с изготвянето и 

2. Комисията разработва услуги за 
техническа подкрепа, по-специално с 
оглед на насърчаване на осведомеността 
за различните пазари, включително 
финансиране на проучвателни бизнес 
срещи, поддържане на динамична 
браншова мрежа, свързана с политиката 
за информиране и насърчаване, и 
подобряване на осведомеността за 
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осъществяването на програмите. законодателните разпоредби, свързани с 
изготвянето и осъществяването на 
програмите. Комисията също така 
създава лесно за използване и подробно
ръководство, за да помогне на 
потенциалните бенефициери да 
изпълнят правилата и процедурите, 
свързани с тази политика.

Or. pt

Изменение 238
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията разработва услуги за 
техническа подкрепа, по-специално с 
оглед на насърчаване на осведомеността 
за различните пазари, поддържане на 
динамична браншова мрежа, свързана с 
политиката за информиране и 
насърчаване, и подобряване на 
осведомеността за законодателните 
разпоредби, свързани с изготвянето и 
осъществяването на програмите.

2. Комисията разработва услуги за 
техническа подкрепа, по-специално с 
оглед на насърчаване на осведомеността 
за различните пазари, подпомагане на 
производителите в борбата им срещу 
фалшифицирането на техните 
продукти, поддържане на динамична 
браншова мрежа, свързана с политиката 
за информиране и насърчаване, и 
подобряване на осведомеността за 
законодателните разпоредби, свързани с 
изготвянето и осъществяването на 
програмите.

Or. fr

Изменение 239
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията разработва услуги за 2. Комисията разработва услуги за 
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техническа подкрепа, по-специално с 
оглед на насърчаване на осведомеността 
за различните пазари, поддържане на 
динамична браншова мрежа, свързана с 
политиката за информиране и 
насърчаване, и подобряване на 
осведомеността за законодателните 
разпоредби, свързани с изготвянето и 
осъществяването на програмите.

техническа подкрепа, по-специално с 
оглед на насърчаване на осведомеността 
за различните пазари, подпомагане на 
производителите в борбата с 
фалшифицирането на продукти,
поддържане на динамична браншова 
мрежа, свързана с политиката за 
информиране и насърчаване, и 
подобряване на осведомеността за 
законодателните разпоредби, свързани с 
изготвянето и осъществяването на 
програмите.

Or. it

Изменение 240
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията насърчава държавите 
членки и регионите да превърнат 
местния произход на продукцията в 
критерий за подбор при доставката 
на селскостопански продукти и някои 
хранителни продукти на основата на 
селскостопански продукти в училища, 
домове за млади хора и за възрастни, 
частни институции за социална 
солидарност, публични органи и т.н. 
Горното съображение придобива още 
по-голяма уместност, като се отчете 
фактът, че тези продукти са пресни 
и няма нужда да се използват 
химикали, консерванти и други 
вещества, за да се удължи срокът им 
на годност, и че в допълнение това 
води до създаване на къси 
продоволствени вериги.

Or. pt
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Изменение 241
Анес Льо Брюн, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията е упълномощена да 
провежда кампании за насърчаване и 
информиране в случаите на кризи, 
посочени в член 1а, буква б), чрез 
приемане на актове за изпълнение, без 
да се прилагат процедурите, 
предвидени в член 24, параграф 2 или 
3, за да се гарантира, че тези 
кампании се прилагат своевременно и 
ефективно.

Or. fr

Обосновка

Във връзка с изменение 12, предложено от докладчика, за създаване на нов член 1а. От 
съществено значение е в ситуации на криза кампаниите за насърчаване да могат да 
бъдат осъществявани съгласно специфична процедура, която е в състояние да осигури 
своевременната реакция, необходима за тяхната ефективност.

Изменение 242
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва оценка и подбор 
на предложенията за обикновени 
програми, изпратени в отговор на 
поканата за представяне на 
предложения, посочена в член 8, 
параграф 3, буква а).

1. Държавата членка оценява 
предложенията за програми в първия 
кръг, след което изпраща избраните 
предложения на Комисията. След 
първоначалната оценка от 
държавата членка Комисията 
извършва оценка и подбор на 
предложенията за обикновени програми, 
изпратени в отговор на поканата за 
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представяне на предложения, посочена в 
член 8, параграф 3, буква а).

Or. en

Обосновка

Първият кръг от процедурата за подбор на обикновените програми следва да се 
осъществява не само от Комисията, а и от държавите членки, тъй като те са тези, 
които ще отговарят за изпълнението, мониторинга и контрола на обикновените 
програми. Настоящата система е много ефективна, а освен това държавите членки 
разполагат с достатъчно опит, за да изберат най-добрите програми на етапа на 
предварителния подбор, като след това ги изпратят на Комисията.

Изменение 243
Сандра Калниете

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва оценка и подбор 
на предложенията за обикновени 
програми, изпратени в отговор на 
поканата за представяне на 
предложения, посочена в член 8, 
параграф 3, буква а).

1. След като информира държавите 
членки и получи техните становища,
Комисията извършва оценка и подбор 
на предложенията за обикновени 
програми, изпратени в отговор на 
поканата за представяне на 
предложения, посочена в член 8, 
параграф 3, буква а).

Or. en

Изменение 244
Петри Сарвама, Мишел Дантен, Алберт Дес

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва оценка и подбор 
на предложенията за обикновени 

1. След като най-напред представи на 
държавите членки списък с 
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програми, изпратени в отговор на 
поканата за представяне на 
предложения, посочена в член 8, 
параграф 3, буква а).

приложения и потърси тяхното 
становище, Комисията извършва 
оценка и подбор на предложенията за 
обикновени програми, изпратени в 
отговор на поканата за представяне на 
предложения, посочена в член 8, 
параграф 3, буква а).

Or. en

Изменение 245
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва оценка и подбор 
на предложенията за обикновени 
програми, изпратени в отговор на 
поканата за представяне на 
предложения, посочена в член 8, 
параграф 3, буква а).

1. След като най-напред представи на 
държавите членки списък с 
приложения, Комисията извършва 
оценка и подбор на предложенията за 
обикновени програми, изпратени в 
отговор на поканата за представяне на 
предложения, посочена в член 8, 
параграф 3, буква а).

Or. en

Обосновка

Като минимално изискване за откритост на процедурата и за да осигури равно 
третиране, Комисията следва да се консултира с държавите членки на началния етап 
от процеса, а не само когато оценката е направена.

Изменение 246
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Държавите 
членки могат да поемат до 20—30 % 
от разходите. Останалата част от 
разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

Or. en

Обосновка

Прагът от 50 % е твърде висок за много по-малки участници. С цел дори те да имат 
възможност да участват, следва да се разреши съвместното финансиране от страна 
на държавите членки. Пълно премахване на съвместното финансиране ще намали 
броя на предложенията за програми, постъпващи от държавите членки.

Изменение 247
Серджо Паоло Франческо Силвестрис

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
60 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Държавите 
членки могат да финансират до 20 % 
от разходите. Останалата част от 
разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

Or. it

Изменение 248
Луиш Паулу Алвеш
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Държавите 
членки могат да поемат до 20 % от 
разходите. Останалата част от 
разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

Or. pt

Изменение 249
Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Държавите 
членки могат да поемат до 30 % от 
разходите. Останалата част от 
разходите е за сметка на предлагащите 
организации.

Or. de

Обосновка

Следва да се запази доброволното съфинансиране от държавите членки.

Изменение 250
Хинек Файмон
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите се поема до 30 % от 
държавата членка, а остатъкът е за 
сметка на предлагащите организации.

Or. en

Обосновка

Настоящата система за съфинансиране на програмите е много ефективна и няма 
причина да бъде променяна. В някои случаи съвместното финансиране е от жизнено 
важно значение за предлагащите организации. Без тази възможност броят на 
постъпващите програми ще намалее драстично.

Изменение 251
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. 
Останалата част от разходите е 
изцяло за сметка на предлагащите 
организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Делът на 
дадена държава членка не може да 
надвишава 30 %.

Or. pl

Изменение 252
Сандра Калниете
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Държавите 
членки могат да поемат до 30 % от 
разходите. Останалата част от 
разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

Or. en

Изменение 253
Петри Сарвама, Мишел Дантен, Алберт Дес

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Държавите 
членки могат да поемат до 30 % от 
разходите. Останалата част от 
разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

Or. en

Изменение 254
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 1. Финансовото участие на Съюза в 
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обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е за сметка на 
предлагащите организации или на 
държавите членки, които решават да 
предложат национално 
съфинансиране.

Or. ro

Изменение 255
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е за сметка на 
предлагащите организации.

Or. en

Обосновка

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Изменение 256
Джанкарло Скота
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
75 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране.
Невъзстановимият ДДС, 
действително и окончателно 
заплатен от бенефициерите, се 
включва в рамките на допустимите 
разходи. Останалата част от разходите е 
изцяло за сметка на предлагащите 
организации.

Or. it

Обосновка

Повишаването на приноса на Съюза до 75 % е необходимо, за да се компенсира 
изключването на възможността за национално съфинансиране, предвидено от 
Регламент № 3/2008; това може да бъде дискриминиращо за участието в програмите 
на много допустими субекти. За да се избегне неравноправното третиране на лицата, 
които спазват схеми за невъзстановим ДДС, се предлага той да бъде включен в 
рамките на допустимите разходи, когато е действително и окончателно заплатен от 
предлагащата организация.

Изменение 257
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
75 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. 
Невъзстановимият ДДС, 
действително и окончателно 
заплатен от бенефициерите, се 
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включва в рамките на допустимите 
разходи. Останалата част от разходите е 
изцяло за сметка на предлагащите 
организации.

Or. it

Изменение 258
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
60 % от разходите, които отговарят на
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

Or. it

Обосновка

Ако се приеме изключването на съфинансирането от страна на държавите членки за 
да се избегнат държавните помощи, е необходимо да се увеличи дяла на финансовото 
участие на Съюза.

Изменение 259
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
60 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 



PE529.733v01-00 126/164 AM\1019268BG.doc

BG

предлагащите организации. предлагащите организации.

Or. it

Изменение 260
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

1. Финансовото участие на Съюза в 
обикновените програми не надвишава 
50 % от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране. Останалата 
част от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации. Държавите 
членки не могат да участват в 
поемането на разходите.

Or. nl

Изменение 261
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участието на предлагащите 
организации може да идва от 
парафискални такси или 
задължителни вноски.

Or. en

Обосновка

Настоящите правила по силата на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 
17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със 
селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни, дава 
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възможност за използването на парафискални такси и задължителни вноски за 
съфинансиране на мерките за насърчаване. Предложението следва да се измени, за да 
стане ясно, че това отново ще бъде възможно.

Изменение 262
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки могат да 
участват във финансирането на 
обикновените програми. Финансовото 
участие на държавите членки не 
трябва да надвишава 30 % от 
разходите, които отговарят на 
условията за финансиране.

Or. en

Обосновка

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Изменение 263
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, заличава се
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се увеличава на 60 % за:

а) обикновена програма, насочена към 
една или повече трети държави;

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

Or. it

Изменение 264
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, 
се увеличава на 60 % за:

заличава се

а) обикновена програма, насочена към 
една или повече трети държави;

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

Or. en

Изменение 265
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 80 % за:
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Or. ro

Изменение 266
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 75 % за:

Or. pt

Изменение 267
Серджо Паоло Франческо Силвестрис

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 70 % за:

Or. it

Изменение 268
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 70 % за:

Or. it
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Изменение 269
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 65 % за:

Or. it

Обосновка

Изменението е следствие от увеличаването на финансовото участие на Съюза, 
предложено в член 15, параграф 1.

Изменение 270
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, който се поема от 
Съюза, се увеличава на 60 % за:

Or. pt

Изменение 271
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за обикновени 
програми, насочени към една или 
повече трети държави.
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Or. en

Изменение 272
Ираче Гарсия Перес, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за:

2. Процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 60 % за действията за 
информиране и насърчаване по 
отношение на плодовете и 
зеленчуците, специално 
предназначени за децата в учебните 
заведения на Съюза.

Or. es

Обосновка

Тъй като държавите членки вече няма да имат финансово участие, за да се 
стимулират дейностите в трети държави, е необходимо процентът за сметка на 
предлагащите организации да се запази на настоящите равнища.

Изменение 273
Ираче Гарсия Перес, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) за обикновена програма, насочена 
към една или повече трети държави, 
процентът, посочен в параграф 1, се 
увеличава на 80 %.

Or. es
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Обосновка

Тъй като държавите членки вече няма да имат финансово участие, за да се 
стимулират дейностите в трети държави, е необходимо процентът за сметка на 
предлагащите организации да се запази на настоящите равнища.

Изменение 274
Ираче Гарсия Перес, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена програма, насочена към 
една или повече трети държави;

заличава се

Or. es

Обосновка

Текстът е включен в първия параграф, не се заличава от предложението.

Изменение 275
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена програма, насочена към 
една или повече трети държави;

заличава се

Or. en

Изменение 276
Ираче Гарсия Перес, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

заличава се

Or. es

Обосновка

Текстът е включен в първия параграф, не се заличава от предложението.

Изменение 277
Джордж Лайън, Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това не е необходимо, тъй като подобна разпоредба вече съществува по схемата на 
ЕС за плодове и зеленчуци в училище.

Изменение 278
Анес Льо Брюн, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на пресни 
или преработени плодове и зеленчуци, 
мляко или млечни продукти, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Създаване на благоприятни условия за всички продукти по схемите за помощ, 
предназначени за деца, а не само за плодовете и зеленчуците.

Изменение 279
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на плодовете 
и зеленчуците, предназначени 
специално за децата в учебните 
заведения на Съюза.

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на плодовете 
и зеленчуците, както и на млякото и 
млечните продукти, предназначени 
специално за децата в учебните 
заведения на Съюза.

Or. en

Изменение 280
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на плодовете 

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на млякото 



AM\1019268BG.doc 135/164 PE529.733v01-00

BG

и зеленчуците, предназначени 
специално за децата в учебните 
заведения на Съюза.

или на плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

Or. en

Изменение 281
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на плодовете 
и зеленчуците, предназначени 
специално за децата в учебните 
заведения на Съюза.

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на млякото, 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

Or. pl

Изменение 282
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на плодовете 
и зеленчуците, предназначени 
специално за децата в учебните 
заведения на Съюза.

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на млякото,
плодовете и зеленчуците, 
предназначени специално за децата в 
учебните заведения на Съюза.

Or. pt

Изменение 283
Серджо Паоло Франческо Силвестрис
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на плодовете
и зеленчуците, предназначени 
специално за децата в учебните 
заведения на Съюза.

б) действията за информиране и 
насърчаване по отношение на 
плодовете, зеленчуците и маслиновото 
масло, предназначени специално за 
децата в учебните заведения на Съюза.

Or. it

Изменение 284
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действията за информиране и 
насърчаване, прилагани от най-
отдалечените региони на Съюза;

Or. pt

Изменение 285
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информационни кампании и 
действия за насърчаване на органични 
продукти;

Or. ro
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Изменение 286
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обикновена програма, насочена 
към:

– местни растителни видове и 
сортове, както и получени от тях 
продукти, или

– продукти от животински произход, 
получени от местни видове, породи и 
популации.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се предвиди по-голямо финансово участие на Съюза в програмите, 
които оказват положително въздействие на опазването на биологичното 
разнообразие.

Изменение 287
Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Процентът, посочен в параграф 1, 
може да се увеличи на 80 % за 
държавите, които получават 
финансова помощ, или за не повече от 
две години след приключването на 
процедурата за външната помощ.

Or. pt
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Изменение 288
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Процентът, който се поема от 
Съюза, се увеличи на 75 % за 
действията за информиране и 
насърчаване, свързани с продуктите 
от висок клас, произвеждани в най-
отдалечените региони.

Or. pt

Изменение 289
Габриел Мато Адровер, Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Процентът на участие на Съюза 
се увеличава на 75 % за програми, 
управлявани от най-отдалечените 
региони на Съюза.

Or. en

Изменение 290
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Процентът на участие на Съюза 
се увеличава на 75 % за малките и 
средните предприятия, участващи в 
програми от специален интерес за 
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Съюза, различни от тези, обхванати 
от параграф 2а.

Or. en

Обосновка

Микропредприятията съставляват сериозна част от сектора на хранително-
вкусовата промишленост и затова на предлагащите организации, които полагат 
усилия да интегрират микропредприятия, разполагащи с по-малко ресурси за мерки за 
информиране и насърчаване, следва да бъде даден приоритет.

Изменение 291
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Във всички случаи, когато 
бенефициери на предвидените в 
дадена обикновена програма действия 
са само едно или повече малки или
средни предприятия, посоченият в 
параграф 1 процент се увеличава на 
75 %.

Or. it

Обосновка

Ако се приеме изключването на съфинансирането от страна на държавите членки за 
да се избегнат евентуалните рискове от държавни помощи, е необходимо да се 
увеличи дялът на финансовото участие на Съюза. Този дял следва да бъде по-голям за 
малките и средните предприятия, които може да не разполагат с финансовия 
капацитет, необходим за покриването на разходите по програмата.

Изменение 292
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Финансовото участие на Съюза 
може да се увеличи до 100 % в случай 
на кризи.

Or. en

Обосновка

Опцията за 100 % общностно финансиране за действие в кризисни ситуации следва да 
се запази.

Изменение 293
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При липса на програми, които 
трябва да бъдат изпълнени в рамките 
на вътрешния пазар по една или 
няколко информационни дейности, 
посочени в член 5, параграф 4, 
букви а), б) и в), всяка заинтересована 
държава членка може да разработи 
програма с конкретни особености въз 
основа на работната програма, 
посочена в член 8, параграф 3, и да 
избере, посредством публична покана 
за представяне на предложения, 
орган, отговорен за изпълнението на 
програмата, която се ангажира да 
финансира.

Or. en

Изменение 294
Джеймз Никълсън
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Процентът, посочен в параграф 1, 
се увеличава на 75 % за обикновена 
програма, насочена към една или 
повече трети държави.

Or. en

Обосновка

Предложените от Комисията ставки не предлагат достатъчно стимули за 
значително увеличаване на броя на програмите, насочени към трети държави. 
Предвид липсата на финансиране от страна на държавите членки е важно тези 
организации да бъдат стимулирани.

Изменение 295
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Невъзстановимият ДДС, 
действително и окончателно 
заплатен от бенефициерите, се 
включва в рамките на разходите, 
които са допустими за финансиране 
от Съюза.

Or. it

Обосновка

Подобно предвиждане е прието и в новите регламенти за политиката на сближаване 
за периода 2014—2020 г.

Изменение 296
Джеймз Никълсън
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Процентът, посочен в параграф 1, 
се увеличава на 60 % за мерките за 
информиране и насърчаване в 
областта на плодовете и 
зеленчуците, специално 
предназначени за децата в учебните 
заведения на Съюза.

Or. en

Изменение 297
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Държавите членки могат да поемат 
до 20—30 % от общите разходи. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Or. en

Обосновка

Прагът от 50 % е твърде висок за много по-малки участници. С цел дори те да имат 
възможност да участват, следва да се разреши съвместното финансиране от страна 
на държавите членки. Пълно премахване на съвместното финансиране ще намали 
броя на предложенията за програми, постъпващи от държавите членки.
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Изменение 298
Елизабет Кьостингер

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Държавите членки могат да поемат 
до 30 % от общите разходи. 
Останалата част от разходите е за 
сметка на предлагащите организации.

Or. de

Обосновка

Следва да се запази доброволното съфинансиране от държавите членки.

Изменение 299
Хинек Файмон

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите се поема 
до 30 % от държавата членка, а 
остатъкът е за сметка на 
предлагащите организации.

Or. en

Обосновка

Настоящата система за съфинансиране на програмите е много ефективна и няма 
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причина да бъде променяна. В някои случаи съвместното финансиране е от жизнено 
важно значение за предлагащите организации. Без тази възможност броят на 
предлаганите програми ще намалее драстично.

Изменение 300
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Държавите членки могат да поемат 
до 20 % от разходите. Останалата част 
от разходите е изцяло за сметка на 
предлагащите организации.

Or. pt

Изменение 301
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 80 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е за 
сметка на предлагащите организации
или на държавите членки, които 
решават да предложат национално 
съфинансиране.

Or. ro
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Изменение 302
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 75 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми.
Невъзстановимият ДДС, 
действително и окончателно 
заплатен от бенефициерите, се 
включва в рамките на допустимите 
разходи. Останалата част от разходите е 
изцяло за сметка на предлагащите 
организации.

Or. it

Обосновка

Повишаването на приноса на Съюза до 75 % е необходимо, за да се компенсира 
изключването на възможността за национално съфинансиране, предвидено от 
Регламент № 3/2008; това може да бъде дискриминиращо за участието в програмите 
на много допустими субекти. За да се избегне неравноправното третиране на лицата, 
които спазват схеми за невъзстановим ДДС, се предлага той да бъде включен в 
рамките на допустимите разходи, когато е действително и окончателно заплатен от 
предлагащата организация.

Изменение 303
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 75 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми.
Невъзстановимият ДДС, 
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за сметка на предлагащите организации. действително и окончателно 
заплатен от бенефициерите, се 
включва в рамките на допустимите 
разходи. Останалата част от разходите е 
изцяло за сметка на предлагащите 
организации.

Or. it

Изменение 304
Серджо Паоло Франческо Силвестрис

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 70 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми, 
включително за многонационалните 
програми, насочени към трети 
държави. Останалата част от разходите 
е изцяло за сметка на предлагащите 
организации.

Or. it

Изменение 305
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 70 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.
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Or. it

Изменение 306
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 65 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Or. it

Изменение 307
Пилар Аюсо

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми в 
рамките на вътрешния пазар и на 
75 % за тези в трети държави. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Or. en

Обосновка

Програмите в трети държави следва да предлагат специални стимули, насърчаващи 
организации от няколко държави членки да кандидатстват, предвид факта, че те 
съвсем естествено са по-сложни за организиране. В същото време, предвид 
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премахването на националния принос за програмите, новата схема би могла да доведе 
до значително увеличение (до 15 %) на дела на съфинансиране за предлагащите 
организации.

Изменение 308
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е за 
сметка на предлагащите организации.

Or. en

Изменение 309
Естер де Ланге

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е изцяло 
за сметка на предлагащите организации. 
Държавите членки не могат да 
участват в поемането на разходите.

Or. nl

Изменение 310
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски
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Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми. 
Останалата част от разходите е 
изцяло за сметка на предлагащите 
организации.

Максималният процент на 
съфинансиране се определя на 60 % от 
общите допустими разходи за 
многонационалните програми.

Or. pl

Изменение 311
Рика Пакаринен, Анели Ятенмяки

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на финансовото участие на 
Съюза може да се увеличи до 100 % от 
разходите в случай на кризи.

Or. en

Обосновка

Опцията за 100 % общностно финансиране за действие в кризисни ситуации следва да 
се запази.

Изменение 312
Ираче Гарсия Перес, Серхио Гутиерес Прието

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Процентът, посочен в предходния 
параграф, се увеличава на 80 % за 
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многонационалните програми, 
насочени към една или повече трети 
държави.

Or. es

Обосновка

Целта е да не се увеличава настоящото равнище на финансовото участие на 
предлагащите организации.

Изменение 313
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Във всички случаи, когато 
бенефициери на предвидените в 
дадена многонационална програма 
действия са само малки или средни 
предприятия, посоченият в 
параграф 1 процент се увеличава на 
75 %.

Or. it

Обосновка

Ако се приеме изключването на съфинансирането от страна на държавите членки за 
да се избегнат евентуалните рискове от държавни помощи, е необходимо да се 
увеличи дялът на финансовото участие на Съюза. Този дял следва да бъде по-голям за 
малките и средните предприятия, които може да не разполагат с финансовия 
капацитет, необходим за покриването на разходите по програмата.

Изменение 314
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът на съфинансирането, 
който се поема от Съюза, се 
увеличава на 75 % за действията за 
информиране и насърчаване, свързани 
с продуктите от висок клас, 
произвеждани в най-отдалечените 
региони.

Or. pt

Изменение 315
Габриел Мато Адровер, Мария ду Сеу Патран Невеш

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът на съфинансиране за 
сметка на Съюза се увеличава на 75 % 
за програми, управлявани от най-
отдалечените региони.

Or. en

Изменение 316
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
участват във финансирането на 
многонационални програми. 
Финансовото участие на държавите 
членки не трябва да надвишава 30 % 
от разходите, които отговарят на 
условията за финансиране.
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Or. en

Обосновка

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Изменение 317
Франческа Барачу

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Невъзстановимият ДДС, 
действително и окончателно 
заплатен от бенефициерите, се 
включва в рамките на разходите, 
които са допустими за финансиране 
от Съюза.

Or. it

Обосновка

Подобно предвиждане е прието и в новите регламенти за политиката на сближаване 
за периода 2014—2020 г.

Изменение 318
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 18а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

Процентът на съфинансиране за 
сметка на Съюза се увеличава на 80 % 
в полза на малките и средните 
предприятия, участващи в програми 
от специален интерес за Съюза, 
различни от тези, засегнати от 
параграфи 1а и 1б.

Or. en

Обосновка

Микропредприятията съставляват сериозна част от сектора на хранително-
вкусовата промишленост и затова на предлагащите организации, които полагат 
усилия да интегрират микропредприятия, разполагащи с по-малко ресурси за мерки за 
информиране и насърчаване, следва да бъде даден приоритет.

Изменение 319
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 21 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специалните условия, при които 
всяка от предлагащите организации, 
посочени в член 7, може да представи 
програма, по-специално с цел да се 
гарантира представителност и 
значителен обхват на програмата;

заличава се

Or. en

Изменение 320
Петер Яр, Алберт Дес, Елизабет Йегле, Улрике Родуст

Предложение за регламент
Член 21 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специалните условия, при които 
всяка от предлагащите организации, 
посочени в член 7, може да представи 
програма, по-специално с цел да се 
гарантира представителност и 
значителен обхват на програмата;

заличава се

Or. de

Изменение 321
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 21 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) условията за обявяване на
конкурентно възлагане на поръчка за 
посочените в член 13 органи за 
изпълнение;

заличава се

Or. en

Изменение 322
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 21 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) специалните условия за 
допустимост на обикновените 
програми, разходите за действията за 
информиране и насърчаване и, при 
необходимост, административните 
разходи и разходите за персонал.

заличава се

Or. en
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Изменение 323
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 21 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) условията за гарантиране на 
предимство за марките на МСП, в 
случай на програми, които 
предвиждат съществуването на 
посочените в член 4 търговски марки;

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се припомни принципът, който е широко използван и от самата 
Комисия в рамките на ОСП, насочен към подпомагането на микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Изменение 324
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 21 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) условията за гарантиране на
предимство за проектите, които 
насърчават продукти, произведени от 
селскостопански суровини от 
държавата на предлагащата 
организация, в случай на програми, 
които предвиждат посочените в 
член 5, буква б) преработени 
продукти;

Or. it

Обосновка

В съответствие с принципа, посочен в съображение 2 и член 8 от предложението, 
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според който „действията за информиране и насърчаване допринасят за засилване на 
конкурентоспособността на европейското селско стопанство“, е целесъобразно да се 
гарантира предимство за преработените продукти, които са произведени от 
суровини с европейски произход.

Изменение 325
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) специалните условия, при които 
всяка от предлагащите организации, 
посочени в член 7, може да представи 
програма, по-специално с цел да се 
гарантира представителност и 
значителен обхват на програмата;

Or. en

Изменение 326
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) условията за обявяване на 
конкурентно възлагане на поръчка за 
посочените в член 13 органи за 
изпълнение;

Or. en

Изменение 327
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква бв (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) специалните условия за 
допустимост на програмите, 
разходите за мерките за информиране 
и насърчаване и при необходимост –
административните разходи и 
разходите за персонал.

Or. en

Изменение 328
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. pt

Изменение 329
Естер Еранс Гарсия, Паоло Де Кастро, Джеймз Никълсън, Силви Гулар

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При позоваване на настоящия 
параграф, се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Or. en
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Изменение 330
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на прилагането на настоящия 
регламент Комисията може да се 
консултира със Съвещателната група по 
подпомагане и реклама на земеделските 
продукти, създадена с 
Решение 2004/391/ЕО на Комисията27.

В рамките на прилагането на настоящия 
регламент Комисията се консултира със 
Съвещателната група по подпомагане и 
реклама на земеделските продукти, 
създадена с Решение 2004/391/ЕО на 
Комисията27.

__________________ __________________
27 Решение 2004/391/ЕО на Комисията 
от 23 април 2004 г. относно 
съвещателните групи по въпросите на 
Общата селскостопанска политика (ОВ 
L 120, 24.4.2004 г., стр. 50).

27 Решение 2004/391/ЕО на Комисията 
от 23 април 2004 г. относно 
съвещателните групи по въпросите на 
Общата селскостопанска политика (ОВ 
L 120, 24.4.2004 г., стр. 50).

Or. pl

Обосновка

Ролята на съвещателната група трябва да бъде ключова в съставянето на 
работната програма. Отрасловите организации следва да имат осигурено влияние 
върху формата на този стратегически документ.

Изменение 331
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвещателната група по подпомагане 
и реклама трябва да бъде включена в 
процеса на разработване на 
работната програма, посочена в 
член 8.

Or. pl
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Обосновка

Ролята на съвещателната група трябва да бъде ключова в съставянето на 
работната програма. Отрасловите организации следва да имат осигурено влияние 
върху формата на този стратегически документ.

Изменение 332
Силви Гулар, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 27 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1. Най-късно на 31 декември [2017 г.]
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета междинен 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент, включващ 
степента на приемане в различните 
държави членки, придружен при 
необходимост от съответните 
предложения. По искане на 
Европейския парламент Комисията 
идва и представя междинния доклад 
пред отговорната комисия.

Or. en

Изменение 333
Силви Гулар, Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно на 31 декември [2020] г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент, 
придружен при необходимост от 
съответните предложения.

Най-късно на 31 декември [2020] г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент, 
придружен при необходимост от 
съответните предложения. По искане на 
Европейския парламент Комисията 



PE529.733v01-00 160/164 AM\1019268BG.doc

BG

идва и представя междинния доклад 
пред компетентната комисия.

Or. en

Изменение 334
Луиш Паулу Алвеш

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно на 31 декември [2020] г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент, 
придружен при необходимост от 
съответните предложения.

Най-късно на 31 декември [2020] г. 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад относно 
прилагането на настоящия регламент, 
който обхваща също и най-
отдалечените региони, придружен при 
необходимост от съответните 
предложения. В допълнение, най-късно 
до 31 декември 2017 г. се представя
междинен доклад, който има същата 
форма като посочения по-горе доклад.

Or. pt

Изменение 335
Джанкарло Скота

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се

[...]

Or. it

Изменение 336
Карло Фиданца, Джовани Ла Вия
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Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се

[...]

Or. it

Изменение 337
Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 1, буква в) от част ІІ на 
приложение VІІ се заменя със следния 
текст:

в) с естествено алкохолно 
съдържание не повече от 15 об. %; 
въпреки това, чрез дерогация от това 
правило:

– горната граница на общото 
алкохолно съдържание може да 
достигне до 20 об. % за произведени 
без каквото и да било обогатяване 
вина от определени лозарски райони 
на Съюза, които се определят от 
Комисията чрез делегирани актове в 
съответствие с член 59, параграф 1,

– за вината със защитено 
наименование за произход, 
произведени без обогатяване чрез 
добавяне на захароза, концентрирана 
гроздова мъст или концентрирана 
ректифицирана гроздова мъст, 
горната граница на общото 
алкохолно съдържание може да 
превишава 15 об. %;

Or. fr
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(Приложение VІІ, част 11, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) №.../20... (Общ 
регламент за ООП) се заменя със следното: Следните елементи се променят в 

настоящия текст за Общия регламент за ООП: Първо: текстът на буква в) Второ: 
към второто тире се добавя следния текст: „чрез добавяне на захароза, 

концентрирана гроздова мъст или концентрирана ректифицирана гроздова мъст“.)

Обосновка

Целта на изменението е да се уточнят методите за обогатяване, които не могат да 
бъдат разрешени за вина, чието общо алкохолно съдържание надхвърля 15 %. 
Методите за обогатяване, които се използват в тези случаи, са така наречените 
субтрактивни методи (частична концентрация посредством охлаждане, обратна 
осмоза), които не променят характеристиките на виното чрез добавяне на екзогенни 
обогатяващи продукти.

Изменение 338
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 146 на 
Регламент (ЕС) № XXXX/20.. [ на 
Европейския парламент и на Съвета* 
от... за установяване на обща 
организация на пазара на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) (COM(2011)0626)] 
и член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1184/200628 на Съвета, както и по 
силата на член 42, първа алинея от 
Договора, членове 107, 108 и 109 от 
Договора не се прилагат по отношение 
на плащанията, извършени от 
държавите членки съгласно и в 
съответствие с настоящия регламент, 
нито по отношение на финансовото 
участие, произхождащо от 
парафискални такси или задължителни 
вноски на държавите членки, за 
програмите, допустими за подпомагане 
от Съюза по член 42, втора алинея от 
Договора, които Комисията е избрала в 
съответствие с настоящия регламент.

Чрез дерогация от член 146 на 
Регламент (ЕС) № XXXX/20.. [ на 
Европейския парламент и на Съвета* 
от... за установяване на обща 
организация на пазара на 
селскостопански продукти („Общ 
регламент за ООП“) (COM(2011)0626)] 
и член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1184/200628 на Съвета, както и по 
силата на член 42, първа алинея от 
Договора, членове 107, 108 и 109 от 
Договора не се прилагат по отношение 
на плащанията, извършени от 
държавите членки, и по отношение на 
техния дял във финансирането, 
съгласно и в съответствие с настоящия 
регламент, нито по отношение на 
финансовото участие, произхождащо от 
парафискални такси или задължителни 
вноски на държавите членки, за 
програмите, допустими за подпомагане 
от Съюза по член 42, втора алинея от 
Договора, които Комисията е избрала в 
съответствие с настоящия регламент.
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__________________ __________________
28 Регламент (ЕО) № 1184/2006 на 
Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане 
на определени правила за конкуренция 
при производството и търговията с 
определени селскостопански продукти 
(ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7).

28 Регламент (ЕО) № 1184/2006 на 
Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане 
на определени правила за конкуренция 
при производството и търговията с 
определени селскостопански продукти 
(ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7).

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията на член 15 и член 18.

Изменение 339
Войчех Михал Олейничак, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 146 от 
Регламент (ЕС) № XXXX/20.. [ на 
Европейския парламент и на Съвета* от 
... за установяване на обща организация 
на пазара на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) 
(COM(2011)0626)] и член 3 от 
Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета, 
както и по силата на член 42, първа 
алинея от Договора, членове 107, 108 и 
109 от Договора не се прилагат по 
отношение на плащанията, извършени 
от държавите членки съгласно и в 
съответствие с настоящия регламент, 
нито по отношение на финансовото 
участие, произхождащо от 
парафискални такси или задължителни 
вноски на държавите членки, за 
програмите, допустими за подпомагане 
от Съюза по член 42, втора алинея от 
Договора, които Комисията е избрала в 
съответствие с настоящия регламент.

Чрез дерогация от член 146 от 
Регламент (ЕС) № XXXX/20.. [ на 
Европейския парламент и на Съвета* от 
... за установяване на обща организация 
на пазара на селскостопански продукти 
(„Общ регламент за ООП“) 
(COM(2011)0626)] и член 3 от 
Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета, 
както и по силата на член 42, първа 
алинея от Договора, членове 107, 108 и 
109 от Договора не се прилагат по 
отношение на плащанията, извършени 
от държавите членки съгласно и в 
съответствие с настоящия регламент, 
включително по отношение на 
тяхното участие във финансирането, 
нито по отношение на финансовото 
участие, произхождащо от 
парафискални такси или задължителни 
вноски на държавите членки, за 
програмите, допустими за подпомагане 
от Съюза по член 42, втора алинея от 
Договора, които Комисията е избрала в 
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съответствие с настоящия регламент.

__________________ __________________
28 Регламент (ЕО) № 1184/2006 на 
Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане 
на определени правила за конкуренция 
при производството и търговията с 
определени селскостопански продукти 
(ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7).

28 Регламент (ЕО) № 1184/2006 на 
Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане 
на определени правила за конкуренция 
при производството и търговията с 
определени селскостопански продукти 
(ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7).

Or. pl

Обосновка

Държавите членки трябва да запазят възможността за съфинансиране на програми.

Изменение 340
Бела Глатфелдер

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 23 с цел 
осигуряване на прехода от разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 3/2008 към 
разпоредбите на настоящия регламент.

Комисията приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 24 с 
цел осигуряване на прехода от 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 3/2008 към разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en


