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Изменение 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Прилагането на настоящия 
регламент следва да бъде в 
съответствие с целите за 
сътрудничество за развитие на 
рамката за политика на Съюза за 
продоволствена сигурност 
(COM(2010)0127), като изрично се 
гарантира, че прилагането на 
мерките на ОСП не застрашава 
капацитета за производство на храни 
и дългосрочната продоволствена 
сигурност на развиващите се страни, 
както и способността на това 
население да се изхранва, като се 
спазва задължението за 
съгласуваност на политиките за 
развитие съгласно член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 436
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) За постигане на целите на 
Общата селскостопанска политика 
за осигуряване на приличен доход на 
малките и средните селскостопански 
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производители, Комисията следва да 
гарантира, че цените на продуктите 
не падат под равнището, което тя 
определя за година и за количествата 
продукти, установени за средно 
земеделско стопанство. Те следва да 
бъдат определени след консултации с 
професионалните и синдикалните 
организации, така че цените, които 
се плащат на селскостопанските 
производители, действително да 
покриват промяната в 
производствените разходи и едно 
достойно заплащане за 
селскостопанския труд във всяко 
стопанство. За тази цел Комисията 
следва да разполага с необходимите 
инструменти за прилагане на 
разпоредби за публично и частно 
складиране, когато е установен 
необичаен спад на основните цени, 
както и за въвеждане на договорени 
графици за внос, когато вносът оказва 
отрицателно въздействие върху 
цените във всяка държава в Съюза.

Or. fr

Изменение 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Една от основните цели на 
общата селскостопанска политика 
следва да бъде гарантирането на 
продоволствената сигурност и 
суверенитета на държавите членки, 
което създава необходимост от 
системи за регулиране и 
разпределение във връзка с 
производството, позволяващи на 
държавите и регионите да развиват 
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производството си по начин, който 
им дава възможност да посрещнат 
нуждите си, доколкото е възможно.

Or. pt

Изменение 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Общата селскостопанска политика през 
2020 г.: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на 
хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс“11 са 
изложени потенциалните 
предизвикателства, цели и насоки на 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП) след 2013 г. С оглед на 
обсъжданията на посоченото съобщение 
ОСП следва да бъде реформирана, 
считано от 1 януари 2014 г. Тази 
реформа следва да обхване всички 
основни инструменти на ОСП, 
включително Регламент (ЕС) 
№ [COM(2010)0799] на Съвета от […] г. 
за установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти („Общ регламент 
за ООП“)12. С оглед на обхвата на 
реформата е целесъобразно да бъде 
отменен Регламент (ЕС) 
№ [COM(2010)0799] и да бъде заменен с 
нов Общ регламент за ООП. Реформата 
следва също така да хармонизира, 
рационализира и опрости разпоредбите, 
доколкото е възможно, особено тези, 

(1) В Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
„Общата селскостопанска политика през 
2020 г.: подготовка за бъдещите 
предизвикателства в областта на 
хранителното снабдяване, природните 
ресурси и териториалния баланс“11 са 
изложени потенциалните 
предизвикателства, цели и насоки на 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП) след 2013 г. С оглед на 
обсъжданията на посоченото съобщение 
ОСП следва да бъде реформирана, 
считано от 1 януари 2014 г. Тази 
реформа следва да обхване всички 
основни инструменти на ОСП, 
включително Регламент (ЕС) 
№ [COM(2010)0799] на Съвета от […] г. 
за установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти („Общ регламент 
за ООП“)12. С оглед на обхвата на 
реформата е целесъобразно да бъде 
отменен Регламент (ЕС) 
№ [COM(2010)0799] и да бъде заменен с 
нов Общ регламент за ООП. Реформата 
следва също така да хармонизира, 
рационализира и опрости разпоредбите, 
доколкото е възможно, особено тези, 
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които обхващат повече от един 
селскостопански сектор, включително 
като осигури възможност несъществени 
елементи на мерките да се приемат от 
Комисията чрез делегирани актове.

които обхващат повече от един 
селскостопански сектор, включително 
като осигури възможност несъществени 
елементи на мерките да се приемат от 
Комисията чрез делегирани актове.
Освен това реформата продължава 
посоката на предишни реформи към 
по-голяма конкурентоспособност и 
пазарна ориентация.

Or. en

Изменение 439
Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съгласно член 43, параграф 3 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз („Договора“) 
Съветът приема мерки за определяне 
на цените, налозите, помощите и 
количествените ограничения. В 
интерес на яснотата, когато се 
прилага член 43, параграф 3 от 
Договора, в настоящия регламент 
следва изрично да се посочва, че 
мерките ще се приемат от Съвета на 
посоченото основание.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 43, параграф 3 е изключението от обикновената законодателна процедура, с 
което Съветът приема мерки за определяне на цените, помощите и количествените 
ограничения. Ние искаме тези мерки да бъдат предприети по процедурата за 
съвместно вземане на решение. Поради това с настоящото изменение се заличава 
Съображение 3, в което се прави конкретно позоваване на прерогативите на Съвета.
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Изменение 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) С цел подпомагане на 
стопанствата, осъществяващи 
предимно сезонна дейност като 
производство на плодове и зеленчуци 
или на вино, за която се наема повече 
персонал през определени периоди от 
годината, и улесняване на наемането 
на работници, за които се счита, че 
са в риск от социално изключване, 
следва да бъде въведена система на 
работни ваучери за заплащане на 
непостоянна заетост съгласно 
системата, която се урежда от 
италианското законодателство.

Or. it

Изменение 441
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се отчетат специфичните 
характеристики на секторите на 
плодовете и зеленчуците и на 
преработените плодове и зеленчуци, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на определянето на 
пазарните години за тези продукти.

(11) С цел да се отчетат специфичните 
характеристики на секторите на 
плодовете и зеленчуците и на 
преработените плодове и зеленчуци, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на определянето на 
пазарните години за тези продукти.
Комисията следва да може да 
насърчи държавите членки да 
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въведат график на вноса на плодове 
въз основа на циклите на узряване на 
продукцията, за да се поддържа 
минимална изгодна цена.

Or. fr

Изменение 442
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Следва да се изброят причините, 
поради които въпросът за цените на 
селскостопанските продукти и 
тяхната стабилност е от основно 
значение при определянето на 
Общата селскостопанска политика: 
Пазарите, по-специално 
селскостопанските пазари, не се 
саморегулират. Неотдавнашната 
икономическа, финансова и 
продоволствена криза показа това. 
Нестабилността на цените е 
структурен компонент на 
селскостопанските пазари. Освен че 
са изложени на капризите на времето 
и на епидемии, причинени от болести 
по животните, те са засегнати от 
необратимостта на 
производствените и 
инвестиционните решения и от 
ниската гъвкавост на търсенето и 
предлагането по отношение на 
цените. Нерегулираната 
либерализация на международната 
търговия със селскостопански 
продукти създава системни рискове, 
които увеличават вероятността от 
резки промени на цените на световно 
равнище. Едностранните решения на 
някои държави износителки на 
селскостопански продукти да 
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преустановят, а след това да 
възобновят износа, подобно на Русия, 
допринасят за увеличаване на резките 
промени на цените на 
международните пазари. 
Нарастващата „финансиализация”
на селското стопанство и 
спекулацията с основните 
селскостопански продукти в световен 
мащаб от 2000 г. насам, най-вече чрез
непрозрачни извънборсови сделки, 
засилва нестабилността на цените 
на селскостопанските продукти. 
Като има предвид тези различни 
данни, Комисията следва да 
акцентира върху по-добра превенция и 
по-добро управление на различните 
рискове, по-специално на пазарните 
рискове, на които са изложени 
селскостопанските производители; 
регулаторни механизми, които да 
гарантират на земеделските 
производители достатъчна видимост 
и справедливо заплащане за 
продукцията им; ефикасно 
третиране на пазарните дисбаланси; 
ефективно управление на 
селскостопански бюджети.

Or. fr

Изменение 443
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Публична интервенция на пазара 
следва да се осъществява като 
извънредна мярка единствено с цел да 
се стабилизира крайната
нестабилност на цените вследствие 
на временно свръхпредлагане на 
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европейския пазар. Тя не следва да се 
използва за стабилизиране на 
структурно свръхпроизводство.

Or. fr

Изменение 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Общата селскостопанска 
политика следва да разполага с 
инструменти и механизми, които да 
гарантират разумни производствени 
цени и да осигурява на земеделските 
производителите доходи, необходими 
за поддържане на производството и 
за редовната доставка на храни.

Or. pt

Изменение 445
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За по-голяма яснота и прозрачност 
разпоредбите следва да бъдат 
подчинени на обща структура, като 
същевременно се запази политиката, 
следвана във всеки отделен сектор. За 
тази цел е уместно да се направи 
разграничение между референтните и 
интервенционните цени и да се даде 
определение на последните, по-
специално като се уточни, че само 
интервенционните цени за публична 

(13) За по-голяма яснота и прозрачност 
разпоредбите следва да бъдат 
подчинени на обща структура, като 
същевременно се запази политиката, 
следвана във всеки отделен сектор. За 
тази цел е уместно да се направи 
разграничение между референтните и 
интервенционните цени въз основа на 
действителни производствени 
разходи и инфлация и да се даде 
определение на последните, по-
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интервенция отговарят на прилаганите 
администрирани цени, посочени в 
първото изречение на точка 8 от 
приложение 3 към Споразумението на 
СТО за селското стопанство (т.е. 
подкрепа на ценовата разлика). В тази 
връзка следва да се разбира, че 
интервенцията на пазара може да бъде 
под формата на публична интервенция, 
както и на други видове интервенция, 
при които не се използват 
предварително установени ценови 
показатели.

специално като се уточни, че само 
интервенционните цени за публична 
интервенция отговарят на прилаганите 
администрирани цени, посочени в 
първото изречение на точка 8 от 
приложение 3 към Споразумението на 
СТО за селското стопанство (т.е. 
подкрепа на ценовата разлика). В тази 
връзка следва да се разбира, че 
интервенцията на пазара може да бъде 
под формата на публична интервенция, 
както и на други видове интервенция, 
при които не се използват 
предварително установени ценови 
показатели.

Or. pl

Изменение 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За по-голяма яснота и прозрачност 
разпоредбите следва да бъдат 
подчинени на обща структура, като 
същевременно се запази политиката, 
следвана във всеки отделен сектор. За 
тази цел е уместно да се направи 
разграничение между референтните и 
интервенционните цени и да се даде 
определение на последните, по-
специално като се уточни, че само 
интервенционните цени за публична 
интервенция отговарят на прилаганите 
администрирани цени, посочени в 
първото изречение на точка 8 от 
приложение 3 към Споразумението на 
СТО за селското стопанство (т.е. 
подкрепа на ценовата разлика). В тази 
връзка следва да се разбира, че 
интервенцията на пазара може да бъде 
под формата на публична интервенция, 

(13) За по-голяма яснота и прозрачност 
разпоредбите следва да бъдат 
подчинени на обща структура, като 
същевременно се запази политиката, 
следвана във всеки отделен сектор. За 
тази цел е уместно да се направи 
разграничение между референтните и 
интервенционните цени и да се даде 
определение на последните, по-
специално като се уточни, че само 
интервенционните цени за публична 
интервенция отговарят на прилаганите 
администрирани цени, посочени в 
първото изречение на точка 8 от 
приложение 3 към Споразумението на 
СТО за селското стопанство (т.е. 
подкрепа на ценовата разлика). В тази 
връзка следва да се разбира, че 
интервенцията на пазара може да бъде 
под формата на публична интервенция, 
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както и на други видове интервенция, 
при които не се използват 
предварително установени ценови 
показатели.

както и на други видове интервенция, 
при които не се използват 
предварително установени ценови 
показатели. Основните цени или 
минималните цени следва да се 
стремят да компенсират промяната 
в производствените разходи и да 
осигуряват достойно заплащане на 
труда в семейните земеделски 
стопанства.

Or. fr

Изменение 447
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Според целесъобразността за всеки 
от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва да бъде на 
разположение през определени периоди 
от годината, като през този период да 
бъде открита постоянно или да се 
открива в зависимост от пазарните 
цени.

(14) Според целесъобразността за всеки 
от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва винаги, когато има
явна необходимост да бъде 
активирана, да бъде на разположение 
през определени периоди от годината, 
като през този период да бъде открита
постоянно или в зависимост от 
пазарните цени.

Or. pt

Изменение 448
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Според целесъобразността за всеки (14) Според целесъобразността за всеки 
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от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва да бъде на 
разположение през определени периоди 
от годината, като през този период да 
бъде открита постоянно или да се 
открива в зависимост от пазарните цени.

от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва да бъде на 
разположение през определени периоди 
от годината, като през този период да 
бъде открита постоянно или да се 
открива своевременно в зависимост от 
пазарните цени.

Or. lv

Изменение 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Според целесъобразността за всеки
от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва да бъде на 
разположение през определени периоди 
от годината, като през този период да 
бъде открита постоянно или да се 
открива в зависимост от пазарните цени.

(14) Според целесъобразността за всеки 
от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва да бъде на 
разположение през определени периоди 
от годината, като през този период да
бъде открита постоянно или да се 
открива в зависимост от пазарните цени.
Тя следва да се стреми да поддържа 
минимална основна цена за 
произведените количества в 
Общността.

Or. fr

Изменение 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Равнището на цената, на която 
следва да се извършва изкупуване при 
публична интервенция, т.е. подкрепа на 
ценовата разлика, следва да бъде 
фиксирана цена за определени 
количества от някои продукти, а в други 
случаи следва да зависи от тръжни 
процедури, като отразява практиката и 
опита в рамките на предишните ООП.

(15) Равнището на цената, на която 
следва да се извършва изкупуване при 
публична интервенция, т.е. подкрепа на 
ценовата разлика, следва да бъде 
фиксирана цена за определени 
количества от някои продукти, а в други 
случаи следва да зависи от тръжни 
процедури, като отразява практиката и 
опита в рамките на предишните ООП.
Следва да се предвидят разпоредби, с 
оглед на това основните цени да 
компенсират съвкупността от 
промените в производствените 
разходи и да осигуряват прилично 
заплащане за труда на дребните 
семейни селскостопански 
производители.

Or. fr

Изменение 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В настоящия регламент следва да 
бъде предвидена възможността за 
пласиране на продукти, закупени при 
публична интервенция. Такива мерки 
следва да бъдат предприети по начин, 
при който се избягват смущения на 
пазара и се осигурява равен достъп до 
стоките и равнопоставеност на 
купувачите.

(16) В настоящия регламент следва да 
бъде предвидена възможността за 
пласиране на продукти, закупени при 
публична интервенция. Такива мерки 
следва да бъдат предприети по начин, 
при който се избягват смущения на 
пазара, осигурява се равен достъп до 
стоките и равнопоставеност на 
купувачите и се дава възможност 
продуктите да бъдат предоставени за 
използване в схемата за разпределяне 
на храна на най-нуждаещите се лица 
в Съюза.
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Or. en

Изменение 452
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В настоящия регламент следва да 
бъде предвидена възможността за 
пласиране на продукти, закупени при 
публична интервенция. Такива мерки 
следва да бъдат предприети по начин, 
при който се избягват смущения на 
пазара и се осигурява равен достъп до 
стоките и равнопоставеност на 
купувачите.

(16) В настоящия регламент следва да 
бъде предвидена възможността за 
пласиране на продукти, закупени при 
публична интервенция. Такива мерки 
следва да бъдат предприети по начин, 
при който се избягват смущения на 
пазара и се осигурява равен достъп до 
стоките и равнопоставеност на 
купувачите. Пласирането на 
продуктите би могло, когато е 
възможно, да се използва за постигане 
на целите на стратегията „Европа 
2020“, като в същото време се 
избягват смущения на пазара на 
хранителни продукти.

Or. en

Изменение 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се гарантира прозрачност 
на пазара, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на 
определянето на условията, при които 
тя може да реши да предостави помощ 
за частно складиране, за да се изпълни 

(17) С цел да се гарантира прозрачност 
на пазара, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на 
определянето на условията, при които 
тя може да реши да предостави помощ 
за частно складиране, за да се изпълни 
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целта за постигане на равновесие на 
пазара и стабилизиране на пазарните
цени, и като се отчита ситуацията 
на пазара.

целта за постигане на равновесие на 
пазара и да се гарантират минимални
вътрешнообщностни цени, даващи 
възможност за добър жизнен 
стандарт на селскостопанските 
производители в съответствие с 
целите на ОСП.

Or. fr

Изменение 454
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С цел да се гарантира прозрачност 
на пазара, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на 
определянето на условията, при които 
тя може да реши да предостави помощ 
за частно складиране, за да се изпълни 
целта за постигане на равновесие на 
пазара и стабилизиране на пазарните 
цени, и като се отчита ситуацията на 
пазара.

(17) С цел да се гарантира прозрачност 
на пазара, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с член 290 
от Договора по отношение на 
определянето на условията, при които 
тя може да реши да предостави помощ 
за частно складиране, за да се изпълни 
целта за постигане на равновесие на 
пазара и стабилизиране на пазарните 
цени, и като се отчита ситуацията на 
пазара. Секторът на заешкото месо е 
изключен от възможността да въведе 
помощи за частно складиране, като, 
предвид подобните проблеми при 
секторите, включени в тази схема, 
тази възможност ще трябва да се 
разшири с цел приспособяване на 
предлагането във въпросния сектор.

Or. es

Изменение 455
Janusz Wojciechowski
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Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Условия за предоставяне на 
помощ във връзка с бялата захар: 
посредством актове за незабавно 
приложение, вземайки предвид 
пазарната ситуация, Комисията 
може да реши да предостави помощ 
за съхранение на бяла захар на 
предприятия, на които е дадена 
квота за захар, ако регистрираната 
средна цена за бяла захар в Съюза е 
под 115 % от референтната цена през 
дадена представителна извадка от 
време, и ако има вероятност да се 
задържи на това ниво.

Or. pl

Изменение 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се гарантира, че частното 
складиране оказва желаното 
въздействие върху пазара, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да
приема някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение на 
мерките за намаляване на подлежащия 
на плащане размер на помощта, когато 
складираното количество е по-малко от 
договореното количество, и условията 
за предоставяне на авансово плащане.

(20) С цел да се гарантира, че частното 
складиране оказва желаното 
въздействие върху пазара, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение на 
мерките за намаляване на подлежащия 
на плащане размер на помощта, когато 
складираното количество е по-малко от 
договореното количество, условията за 
предоставяне на авансово плащане и 
условията за повторно предлагане на 
пазара и пласиране на продуктите, 
включително предоставянето им за 
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използване в схемата за разпределяне 
на храна на най-нуждаещите се лица 
в Съюза.

Or. en

Изменение 457
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) С цел да се засилят и допълнят 
публичните мерки за управление на 
съществуващите пазари, Комисията 
въвежда инструмент за частно 
управление на предлагането, за да 
осигури доброто функциониране на 
пазара посредством координация на 
самите оператори, които имат 
възможността да изтеглят или да 
преработят продукти в определени 
моменти от пазарната година 
посредством признати асоциации на 
организации на производители от 
подходяща величина. За да се избегне 
функциониране на инструмента, 
противоречащо на целите на ОСП и 
на единния пазар, Комисията следва 
да посочи условията на 
функциониране, одобряване и 
активиране, както и правилата за 
финансиране, привеждайки в 
съответствие съществуването на 
инструмента с правилата на Съюза 
за защита на конкуренцията.

Or. es

Обосновка

Това изменение има за цел да се предотврати нестабилността чрез създаване 
инструмент за управление на пазарите по пътя на саморегулацията на секторите. 
Асоциациите могат да имат тази роля под контрола на Европейския съюз.
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Изменение 458
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) С цел укрепване и допълване на 
съществуващите инструменти за 
управление на пазара и за гарантиране 
на безпроблемното им функциониране 
следва да бъде въведен инструмент, 
който се основава на частното 
управление на доставките и 
координацията между отделните 
участници на пазара. Участниците 
на пазара трябва да имат 
възможността да изтеглят 
определен продукт по време на 
пазарната година с подкрепата на 
признати асоциации на организации 
на производители, разполагащи с 
подходящ за пазара размер. По този 
въпрос обаче е отбелязан съвсем 
малък напредък във връзка със 
създаването на организации на 
производителите в сектора на 
млекопроизводството. Докато бъдат 
създадени организации на 
производителите, които да са 
достатъчно мощни, за да договарят 
правилата на пазара, на 
производителите трябва да се 
гарантира минимална степен на 
стабилност на пазара с помощта на 
организация на пазара, която 
приспособява производството към 
европейското търсене. Следователно 
квотната система за мляко следва да 
бъде удължена до 2017 г.

Or. de
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Изменение 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Съществуващата схема за 
разпределяне на храна на най-
нуждаещите се лица в Съюза, приета в 
рамките на Общата селскостопанска 
политика, следва да бъде предмет на 
отделен регламент, приет за 
отразяване на нейните цели в областта 
на социалното сближаване. Независимо 
от това в настоящия регламент следва 
да се предвиди разпоредба, даваща 
възможност за пласиране на продуктите, 
държани в складове за публична 
интервенция, чрез предоставянето им за 
използване от схемата.

(24) Съществуващата схема за 
разпределяне на храна на най-
нуждаещите се лица в Съюза следва да 
бъде продължена в рамките на 
подходящото правно основание, което 
да отразява нейните цели в областта на 
социалното сближаване и да й даде 
възможност да допринесе за целта на 
„Европа 2020“ за намаляване на 
бедността в Съюза. В настоящия 
регламент следва да се предвиди 
разпоредба, даваща възможност за 
пласиране на продуктите, държани в 
складове за публична интервенция и за 
частно складиране, чрез 
предоставянето им за използване от 
схемата.

Or. en

Изменение 460
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Следва да се насърчава 
консумацията на плодове, зеленчуци и 
млечни продукти от децата, 
включително чрез трайно увеличаване 
на дела на тези продукти в хранителния 
режим на децата на етапа, когато се 
формират техните хранителни навици. 
Следователно следва да се насърчава 

(25) Следва да се насърчава 
консумацията на плодове, зеленчуци и 
млечни продукти от децата, 
включително чрез трайно увеличаване 
на дела на тези продукти в хранителния 
режим на децата на етапа, когато се 
формират техните хранителни навици. 
Следователно следва да се насърчава не 
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помощта от Съюза, за да се финансира 
или съфинансира предоставянето на 
такива продукти на децата в учебните 
заведения.

само помощта от Съюза, за да се 
финансира или съфинансира 
предоставянето на такива продукти на 
децата в учебните, предучилищните и 
извънучилищните заведения, но също 
така, по-конкретно по отношение на 
зеленчуците, помощта от Съюза, за
да се допринесе за подобряване на 
представата за пресните зеленчуци и 
на отношението към тях, както у 
децата, така и в тяхната семейна 
среда, за да се насърчи потреблението 
им.

Or. fr

Изменение 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Маслиновото масло е основният 
елемент от средиземноморската 
диета. Различни проучвания през 
последните десетилетия свързват 
неговата консумация най-вече със 
сърдечносъдовите заболявания, с 
укрепването на имунната система и с 
контрола върху други проблеми на 
общественото здраве от 
първостепенно значение. Необходимо 
е да се насърчи по-голямата му 
консумация в ЕС, поради което се 
настоява Европейската комисия да 
разработи в срок до една година от 
влизането в сила на настоящия 
регламент програма, подобна на тази 
за насърчаване на консумацията на 
млечни продукти и зеленчуци в 
образователните и здравните 
центрове. Държавите членки следва 
да се включат доброволно в тази 
програма, приемайки съответното 
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решение, и да се ползват от 
общностно финансиране по същия 
ред, както по отношение на 
гореспоменатите съществуващи 
програми.

Or. es

Изменение 462
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Целесъобразно е да се даде 
възможност на Комисията с 
делегирани актове да създаде 
програми за насърчаване на 
консумацията в училищата и на други 
продукти освен плодове, зеленчуци и 
млечни продукти.

Or. es

Обосновка

Да се добавят други сектори към успешния опит.

Изменение 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) В някои държави членки 
степента, до която са организирани 
производителите, е особено ниска, а 
организациите на производители са 
слаби или дори липсват. Като вземат 
предвид конкретната им ситуация и 
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степента на развитие на 
организациите на производители на 
тяхната територия, държавите 
членки могат да изберат да възложат 
изпълнението на отговорностите, 
присъщи на организациите на 
производители, на компетентни 
държавни органи.

Or. pt

Изменение 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Схемата за помощ за 
организациите на 
хмелопроизводителите се използва 
само в една държава членка. С цел да 
се създаде гъвкавост и да се 
хармонизира подходът в този сектор 
с другите сектори, схемата за помощ 
следва да бъде прекратена, като се 
предвиди възможност за подпомагане 
на организациите на производители в 
рамките на мерките за развитие на 
селските райони.

заличава се

Or. de

Изменение 465
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В настоящия регламент се прави (32) В настоящия регламент се прави 
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разграничение между плодовете и 
зеленчуците, които включват плодове и 
зеленчуци за предлагане на пазара и 
плодове и зеленчуци, предназначени за 
преработка, от една страна, и 
преработените плодове и зеленчуци, от 
друга страна. Правилата относно 
организациите на производители, 
оперативните програми и 
финансовата помощ от Съюза се 
прилагат само за плодовете и 
зеленчуците и за плодовете и 
зеленчуците, които са предназначени 
единствено за преработка.

разграничение между плодовете и 
зеленчуците, които включват плодове и 
зеленчуци за предлагане на пазара и 
плодове и зеленчуци, предназначени за 
преработка, от една страна, и 
преработените плодове и зеленчуци, от 
друга страна.

Or. es

Изменение 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В настоящия регламент се прави 
разграничение между плодовете и 
зеленчуците, които включват плодове и 
зеленчуци за предлагане на пазара и 
плодове и зеленчуци, предназначени за 
преработка, от една страна, и 
преработените плодове и зеленчуци, от 
друга страна. Правилата относно 
организациите на производители, 
оперативните програми и финансовата 
помощ от Съюза се прилагат само за 
плодовете и зеленчуците и за плодовете 
и зеленчуците, които са предназначени 
единствено за преработка.

(32) В настоящия регламент се прави 
разграничение между плодовете и 
зеленчуците, които включват плодове и 
зеленчуци за предлагане на пазара в 
прясно състояние и плодове и 
зеленчуци, предназначени за 
преработка, от една страна, и 
преработените плодове и зеленчуци, от 
друга страна. Правилата относно 
организациите на производители, 
оперативните програми и финансовата 
помощ от Съюза се прилагат само за 
плодовете и зеленчуците и за плодовете 
и зеленчуците, които са предназначени 
единствено за преработка.

Or. es
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Изменение 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Производството на плодове и 
зеленчуци е непредсказуемо, а 
продуктите са малотрайни. Дори 
ограничени излишъци могат да 
предизвикат значителни смущения на 
пазара. По тази причина следва да бъдат 
въведени мерки за управление на кризи 
и посочените мерки следва да 
продължат да бъдат включвани в 
оперативните програми.

(33) Производството на плодове и 
зеленчуци е непредсказуемо, а 
продуктите са малотрайни. Дори 
ограничени излишъци могат да 
предизвикат значителни смущения на 
пазара. По тази причина следва да бъдат 
въведени мерки за управление на кризи, 
като например изтегляне от пазара
или графици за внос между 
държавите членки, и посочените 
мерки следва да продължат да бъдат 
включвани в оперативните програми.

Or. fr

Изменение 468
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Подпомагането за учредяване на 
групи производители следва да се 
предоставя за всички сектори във 
всички държави членки в рамките на 
политиката за развитие на селските 
райони, така че специфичното 
подпомагане в сектора на плодовете и 
зеленчуците следва да бъде прекратено.

(35) Подпомагането за учредяване на 
групи производители следва да се 
предоставя за всички сектори във 
всички държави членки в рамките на 
политиката за развитие на селските 
райони, така че специфичното 
подпомагане (включително 
инвестициите) в сектора на плодовете 
и зеленчуците следва да бъде 
прекратено.

Or. lv
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Изменение 469
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Подпомагането за учредяване на 
групи производители следва да се 
предоставя за всички сектори във 
всички държави членки в рамките на 
политиката за развитие на селските 
райони, така че специфичното 
подпомагане в сектора на плодовете и 
зеленчуците следва да бъде прекратено.

(35) Подпомагането за учредяване на 
групи производители следва да се 
предоставя за всички сектори във 
всички държави членки в рамките на 
политиката за развитие на селските 
райони, така че специфичното 
подпомагане в сектора на плодовете и 
зеленчуците следва да бъде прекратено.
Тази подкрепа не следва да нарушава 
равнопоставените условия на 
конкуренция за селскостопанските 
производители и организациите на 
селскостопански производители на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Важно е да се предвидят мерки за 
подпомагане в лозаро-винарския сектор, 
които могат да укрепят 
конкурентните структури. Въпреки 
че тези мерки следва да бъдат 
определени и финансирани от Съюза, на 
държавите членки следва да се 
предостави свободата да изберат 
подходящия набор от мерки, за да 
отговорят на нуждите на своите 
регионални структури, като при 
необходимост отчитат техните 
особености и ги включват в национални 

(39) Важно е да се предвидят мерки за 
подпомагане в лозаро-винарския сектор. 
Въпреки че тези мерки следва да бъдат 
определени и финансирани от Съюза, на 
държавите членки следва да се 
предостави свободата да изберат 
подходящия набор от мерки, за да 
отговорят на нуждите на своите 
регионални структури, като при 
необходимост отчитат техните 
особености и ги включват в национални 
програми за подпомагане. Държавите 
членки следва да отговарят за 
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програми за подпомагане. Държавите 
членки следва да отговарят за 
изпълнението на тези програми.

изпълнението на тези програми.

Or. fr

Изменение 471
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Една от основните мерки, 
допустими по националните програми 
за подпомагане, следва да бъде 
популяризирането и предлагането на 
пазара в трети държави на вината от 
Съюза. Следва да продължи 
подпомагането за дейностите по 
преструктуриране и конверсия предвид 
тяхното благоприятно структурно 
въздействие върху лозаро-винарския 
сектор. Също така следва да се 
предостави помощ за инвестиции в 
лозаро-винарския сектор, насочени към 
подобряване на икономическите 
показатели на самите предприятия. 
Подпомагането на дестилацията на 
вторичните продукти следва да е 
достъпна мярка за онези държави
членки, които желаят да използват 
подобен инструмент, за да осигурят 
качеството на виното, като 
същевременно опазват околната среда.

(40) Една от основните мерки, 
допустими по националните програми 
за подпомагане, следва да бъде 
популяризирането и предлагането на 
пазара в Съюза, както и в трети 
държави на вината от Съюза. Следва да 
продължи подпомагането за дейностите 
по преструктуриране и конверсия 
предвид тяхното благоприятно 
структурно въздействие върху лозаро-
винарския сектор. Също така следва да 
се предостави помощ за инвестиции в 
лозаро-винарския сектор, насочени към 
подобряване на икономическите 
показатели на самите предприятия. 
Подпомагането на дестилацията на 
вторичните продукти следва да е 
достъпна мярка за онези държави
членки, които желаят да използват 
подобен инструмент, за да осигурят 
качеството на виното, като 
същевременно опазват околната среда.

Or. fr

Изменение 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 40а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) В случай на природно или 
предизвикано от човека бедствие, 
земеделските производители в 
държавите членки следва да бъдат 
защитени от обществено 
селскостопанско застраховане, което 
да им гарантира справедливо равнище 
на защита.

Or. pt

Изменение 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Пчеларството се характеризира с 
разнообразие на производствените 
условия и добив, с разпръснатост и 
разнообразие на икономическите 
оператори както на етап производство, 
така и на етап предлагане на пазара. 
Освен това, предвид разпространението 
на вароатозата в няколко държави-
членки през последните години и 
проблемите, които тази болест 
предизвиква при производството на 
пчелен мед, все още са необходими 
действия от страна на Съюза, тъй като 
вароатозата не може да бъде напълно 
премахната и трябва да се лекува с 
одобрени продукти. Предвид тези 
обстоятелства и с цел да се подобри 
производството и предлагането на 
пазара на пчелни продукти в Съюза, на 
всеки три години следва да бъдат 
изготвяни национални програми за този 
сектор с оглед подобряването на общите 
условия за производство и предлагане 
на пазара на пчелни продукти. Тези 

(44) Пчеларството се характеризира с 
разнообразие на производствените 
условия и добив, с разпръснатост и 
разнообразие на икономическите 
оператори както на етап производство, 
така и на етап предлагане на пазара. 
Освен това, предвид разпространението 
на вароатозата в няколко държави-
членки през последните години и 
проблемите, които тази болест 
предизвиква при производството на 
пчелен мед, все още са необходими 
координирани действия от страна на 
Съюза в рамките на европейската 
ветеринарна политика, тъй като 
вароатозата не може да бъде напълно 
премахната и трябва да се лекува с 
одобрени продукти. Предвид тези 
обстоятелства и с цел да се подобри
здравето на пчелите, както и
производството и предлагането на 
пазара на пчелни продукти в Съюза, на 
всеки три години следва да бъдат 
изготвяни национални програми за този 
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национални програми следва да бъдат 
частично финансирани от Съюза.

сектор с оглед подобряването на общите 
условия за производство и предлагане 
на пазара на пчелни продукти. Тези 
национални програми следва да бъдат 
частично финансирани от Съюза.

Or. fr

Изменение 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Прилагането на стандартите за 
предлагане на пазара на 
селскостопански продукти може да 
допринесе за подобряване на 
икономическите условия за 
производство и предлагане на пазара, 
както и на качеството на тези продукти. 
Затова прилагането на тези стандарти е 
в интерес на производителите, 
търговците и потребителите.

(48) Прилагането на стандартите за 
предлагане на пазара на 
селскостопански продукти може да 
допринесе за подобряване на 
икономическите условия за 
производство и предлагане на пазара, 
както и на качеството на тези продукти. 
Затова прилагането на тези стандарти е 
в интерес на производителите, 
търговците и потребителите. За да се 
гарантират тези икономически и 
качествени подобрения, в настоящия 
регламент и неговите подзаконови 
актове следва да бъдат включени 
всички предишни разпоредби на 
единната ООП и нейните 
подзаконови актове във връзка със 
специфичните стандарти, 
включително тези, които са свързани 
с посочването на произхода, 
допълнителните изисквания за 
търговия на плодове и зеленчуци и 
съдържанието на стандартите за 
месо от едър рогат добитък на 
възраст над 12 месеца, мляко и 
млечни продукти, мазнини за мазане, 
яйца и птиче месо, хмел, и мед.

Or. fr
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Изменение 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48а) Една от основните мерки, 
допустими по националните 
програми за подпомагане, следва да 
бъде популяризирането и 
предлагането на пазара в ЕС и в 
трети държави на селскостопански 
продукти от Съюза.

Or. en

Изменение 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Като се отчита интересът на 
потребителите да получават 
подходяща и прозрачна информация за 
продуктите, следва да е възможно 
определянето на мястото на отглеждане, 
въз основа на подход за разглеждане на 
всеки случай поотделно на подходящото 
географско равнище, като 
същевременно се отчита спецификата на 
някои сектори, по-специално по 
отношение на преработените 
селскостопански продукти.

(54) Като се има предвид, че 
произходът е добър показател за 
потребителите и за стойността на 
продукта, реализирана от 
производителя, следва да се разшири 
задължението за посочване на 
произхода на продуктите в 
съответствие със съдържанието на 
регламента за предоставяне на 
информация на потребителите;
следва също да е възможно 
определянето на мястото на отглеждане, 
въз основа на подход за разглеждане на 
всеки случай поотделно на подходящото 
географско равнище, като 
същевременно се отчита спецификата на 
някои сектори, по-специално по 
отношение на преработените 
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селскостопански продукти.

Or. fr

Изменение 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Предложение за регламент
Съображение 82а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82а) Поради икономически, социални 
и екологични причини, и едновременно 
с това поради причини, свързани с 
планирането на земеползването в 
селските райони според лозаро-
винарските традиции, както и извън 
изискванията за поддържане на 
контрола, разнообразието, престижа 
и качеството на европейските лозаро-
винарски продукти, следва да се 
запази настоящата система на права 
за засаждане в лозаро-винарския 
сектор, като се модернизира и 
направи по-гъвкаво нейното 
управление на равнище държави 
членки.

Or. fr

Изменение 478
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 82a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82а) Регламент (ЕО) № 1234/2007 
предвижда, че квотите за захар 
изтичат до 30 септември 2015 г. С цел 
да се гарантира плавен преход на 
сектора към края на квотната 
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система, е целесъобразно да се 
удължи срокът на квотната система 
с две години.

Or. en

Обосновка

Удължаването на квотната система с две години осигурява плавен преход за сектора. 
Удължаването следва да бъде ограничено до две години, с цел да се повиши 
конкурентоспособността на сектора на захарта.

Изменение 479
Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 82a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82а) Регламент (ЕО) № 1234/2007 
предвижда, че квотите за захар 
изтичат до 30 септември 2015 г. С цел 
да се гарантира плавен преход на 
сектора към края на квотната 
система, е целесъобразно да се 
удължи срокът на квотната система 
с две години.

Or. en

Обосновка

Удължаването на квотната система с две години осигурява плавен преход за сектора. 
Удължаването следва да бъде ограничено до две години, с цел да се повиши 
конкурентоспособността на сектора на захарта.

Изменение 480
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Съображение 82а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(82а) Поради икономически, социални 
и екологични причини, и едновременно 
с това поради причини, свързани с 
планирането на земеползването в 
селските райони според лозаро-
винарските традиции, както и извън 
изискванията за поддържане на 
контрола, разнообразието, престижа 
и качеството на европейските лозаро-
винарски продукти, следва да се 
запази настоящата система на права 
за засаждане в лозаро-винарския 
сектор за неопределен срок.

Or. es

Изменение 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Съображение 82а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82а) поради икономически, социални 
и екологични причини, и едновременно 
с това поради причини, свързани с 
опазването на културното 
наследство и с планирането на 
земеползването в селските райони 
според лозаро-винарските традиции, 
както и извън изискванията за 
поддържане на контрола, 
разнообразието, престижа и 
качеството на европейските лозаро-
винарски продукти, следва да се 
запази настоящата система на права 
за засаждане в лозаро-винарския 
сектор.

Or. fr
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Изменение 482
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 82а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82а) Квотната система за мляко ще 
остане в сила, докато не бъдат 
въведени алтернативни мерки — след 
като бъдат направени оценките за 
въздействието — с цел поддържане 
на пазарното равновесие, осигуряване 
на възможност за постоянни 
доставки на мляко и млечни продукти 
на пазара на Съюза и намаляване до 
минимум на неблагоприятните 
последици, които биха могли да 
възникнат както на национално и 
регионално, така и на местно 
равнище за млекопроизводителите в 
резултат на премахването на 
системата.

Or. pt

Изменение 483
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 82б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82б) Квотната система за мляко ще 
остане в сила докато, не бъдат 
въведени алтернативни мерки — след 
като бъдат направени оценките за 
въздействието — с цел поддържане 
на пазарното равновесие, осигуряване 
на възможност за постоянни 
доставки на мляко и млечни продукти 
на пазара на Съюза и намаляване до 
минимум на неблагоприятните 
последици на регионално, национално 
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и местно равнище, които биха могли 
да възникнат за 
млекопроизводителите в резултат на 
премахването на системата.

Or. pt

Изменение 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) След края на квотната система 
ще продължат да бъдат необходими 
специфични инструменти за 
осигуряване на справедлив баланс на 
права и задължения между 
предприятията за захар и 
производителите на захарно цвекло. 
По тази причина следва да бъдат 
установени стандартни разпоредби, 
уреждащи споразуменията между 
тях.

заличава се

Or. fr

Изменение 485
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) След края на квотната система 
ще продължат да бъдат необходими 
специфични инструменти за 
осигуряване на справедлив баланс на 
права и задължения между 
предприятията за захар и 
производителите на захарно цвекло. По 

(83) В сектора на захарта са
необходими специфични инструменти 
за осигуряване на справедлив баланс на 
права и задължения между 
предприятията за захар и 
производителите на захарно цвекло. По 
тази причина следва да бъдат 
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тази причина следва да бъдат 
установени стандартни разпоредби, 
уреждащи споразуменията между тях.

установени стандартни разпоредби, 
уреждащи споразуменията между тях.

Or. pt

Изменение 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) След края на квотната система 
ще продължат да бъдат необходими 
специфични инструменти за 
осигуряване на справедлив баланс на 
права и задължения между 
предприятията за захар и 
производителите на захарно цвекло. По 
тази причина следва да бъдат 
установени стандартни разпоредби, 
уреждащи споразуменията между тях.

(83) Продължават да бъдат 
необходими специфични инструменти 
за осигуряване на справедлив баланс на 
права и задължения между 
предприятията за захар и 
производителите на захарно цвекло. По 
тази причина следва да бъдат 
установени стандартни разпоредби, 
уреждащи споразуменията между тях.

Or. pt

Изменение 487
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 83a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83а) Европейските пазари за 
производство на захар са засегнати 
както от квотната система за 
производство на захарно цвекло, така 
и от тарифите върху вноса на 
захарна тръстика, като последните 
развития в производството включват 
увеличение на добивите от посевите 
на захарно цвекло, както и увеличения 
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на разходите и цените на пазарите на 
захарна тръстика. Това означава, че 
цвеклото бързо се превръща в 
конкурентоспособна в световен 
мащаб стока. Поради това 
прекратяването на квотната 
система за захарното цвекло трябва 
да бъде съчетано с реформа и 
премахване на вносните тарифи 
върху захарната тръстика. Освен 
това монополистичният характер на 
преработвателния капацитет в 
някои държави членки може да доведе 
до нарушения на пазара и пречки за 
производителите. Инвестициите в 
преработвателния капацитет обаче 
са с дългосрочен характер и 
следователно премахването на 
квотата за захарно цвекло следва да 
включва подходящ преходен период, за 
да се осигури плавен преход за сектора 
на захарта като цяло, както и да се 
подпомогне предоставянето на 
сигурност на инвестициите за 
увеличаване на преработвателния 
капацитет. Всяко премахване на 
квотите за захарно цвекло трябва да 
бъде съчетано с премахване на 
тарифните структури върху вноса на 
захарна тръстика. Във връзка с това, 
като се приветства амбицията на 
Европейската комисия да приеме
дата през 2015 г. за премахване на 
квотата за захарно цвекло, се 
отбелязва, че това трябва да бъде 
придружено от пълна и текуща 
оценка на въздействието, която да 
обхваща последиците както за 
световния, така и за единния пазар. 
За да се гарантира сигурността на 
доставките за европейските 
потребители, промените в квотата 
за захарно цвекло следва да бъдат 
придружени от премахването на 
тарифните бариери пред вноса на 
захарна тръстика. Поради това може 
да е необходимо забавяне на 
определената през 2015 г. дата за 
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премахване на квотите за захарно 
цвекло, но това забавяне не трябва да 
удължава режима след 2020 г.

Or. en

Изменение 488
Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 83a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83а) С цел да се гарантира лоялна 
конкуренция и разнообразие на 
доставките в сектора на захарта на 
ЕС, Комисията осигурява справедлив 
баланс на права и задължения между 
производителите на захар от захарна 
тръстика и производителите на 
захар от захарно цвекло. Когато 
вносът на захар от захарна тръстика 
от преференциалните партньори не 
отговаря на очакваните нива, 
Комисията следва да позволява 
допълнителен внос при нулева ставка 
на митото, за да осигури наличието 
на достатъчно суровини на пазара на 
захарта в ЕС.

Or. en

Обосновка

По време на реформите на сектора на захарта през 2006 г. Комисията прогнозира, че 
вносът на захар от сурова захарна тръстика ще нарасне на 3,5 мт годишно до 2012 г. 
В резултат на това е настъпило значително нарастване на капацитета за 
рафиниране на тръстика. Вносът от преференциалните партньори обаче е далеч под 
очакваните нива, оставяйки рафинериите без достъп до достатъчно суровини. С цел 
да се гарантира разнообразие на доставките в сектора на захарта на ЕС и справедлив 
баланс на права и задължения между производителите на захар от захарна тръстика 
и производителите на захар от захарно цвекло, от Комисията следва да се изиска да 
позволява допълнителен внос при нулева ставка на митото, когато вносът падне под 
очакваните нива.
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Изменение 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 83а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83а) Настоящият регламент следва 
да гарантира, тъй като това е много 
важно, че държавите членки могат 
да възстановят квотите за 
производство на захарно цвекло за 
рафинирането на захар, което се 
отнася предимно за държави, 
загубили квотите си, и в момента 
изцяло зависими от внос на суровина 
за преработване; освен това 
регламентът следва да гарантира 
справедлив достъп до суровини за 
производство на захар.

Or. pt

Изменение 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 83а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83а) Квотната система, като 
инструмент за регулиране на пазара, 
следва да бъде запазена и подобрена.

Or. fr

Изменение 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly
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Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се позволи на 
производителите на захарно цвекло да 
завършат адаптирането си към 
дълбоката реформа, проведена през 
2006 г. в сектора на захарта, и да се 
продължат усилията за 
конкурентоспособност, насърчавани 
оттогава насам, срокът на 
преразгледана версия на 
съществуващата квотна система 
следва да се удължи до края на 
пазарната 2019/2020 година, ако 
квотите не бъдат премахнати през 
2015 г., както е планирано. 
Преразгледаната система следва да 
позволява на всички държави членки, 
които желаят, да се възползват от 
квотите за захар. Подкрепата от 
Съюза следва да бъде насочена към 
разширяването на захарната 
промишленост в ЕС и следва да бъде 
предоставена помощ за 
първоначалните разходи за 
преработката на захар в държавите 
членки. При все това, наблюдаваното 
значително и повтарящо се 
напрежение на европейския пазар на 
захар налага необходимостта от 
механизъм, който да позволява 
автоматично преквалифициране, в 
рамките на необходимото време, на 
захарта извън определената квота в 
захар в рамките на квотата, за да е 
възможно да се запази структурното 
равновесие на пазара.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че ЕС удовлетворява самостоятелно само 85 % от 
потребностите си от производство на захар, е необходимо тази промишленост да 
бъде разширена.
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Изменение 492
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Съображение 84а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се позволи на 
производителите на захарно цвекло да 
завършат адаптирането си към 
дълбоката реформа, проведена през 
2006 г. в сектора на захарта, и да се 
продължат усилията за 
конкурентоспособност, насърчавани 
оттогава насам, срокът на 
съществуващата квотна система 
следва да се удължи до края на 
пазарната 2019/2020 година. От друга 
страна, предвид напрежението на 
европейския пазар на захар, трябва да 
има механизъм, който да осигурява 
автоматична наличност на пазара на 
захар извън квотата, в рамките на 
необходимото време, и да позволява да 
се запази структурното равновесие на 
пазара.

Or. pl

Обосновка

С това изменение се придава официален характер на настоящото положение, като се 
предвижда възможността за осигуряване на определени количества захар извън 
квотата на пазара на ЕС. Целта му е да осигури правна яснота и стабилност на 
пазара. По-специално решението за осигуряване (а не за повторно определяне) на захар 
извън квотата следва да се основава на анализ на количествени данни.

Изменение 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Съображение 84а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се позволи на 
производителите на захарно цвекло да 
завършат адаптирането си към 
дълбоката реформа, проведена през 
2006 г., и да се продължат полаганите 
от тях усилия през цялото това 
време за подобряване на 
конкурентоспособността, 
настоящата квотна система следва 
да се удължи поне до края на 
пазарната 2019/2020 година. От друга 
страна, сериозното и повтарящото 
се напрежение на европейския пазар 
на захар изисква въвеждането на 
механизъм, въз основа на който 
захарта извън квотата да бъде 
включена в нея автоматично и в 
рамките на необходимото време, с 
цел поддържане на структурното 
равновесие на пазара. 

Or. de

Изменение 494
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се позволи на 
производителите на захарно цвекло да 
завършат адаптирането си към 
дълбоката реформа, проведена през 
2006 г. в сектора на захарта, и да се 
продължат усилията за 
конкурентоспособност, насърчавани 
оттогава насам, срокът на 
съществуващата квотна система 
следва да се удължи до края на 
пазарната 2019/2020 година. При все 
това, наблюдаваното напрежение на 
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европейския пазар на захар налага 
необходимостта от механизъм, 
който да дава възможност, в рамките 
на необходимото време, за 
автоматично освобождаване на 
захарта извън определената квота на 
пазара, за да се запази структурното 
равновесие на пазара.

Or. en

Обосновка

С това изменение се придава официален характер на съществуващото положение, 
като се предвижда възможността за освобождаване на определени количества захар 
извън квотата на пазара на ЕС. То е изготвено, за да се осигури правна яснота и 
стабилност на пазара. Разбира се, решението за освобождаване (а не за 
преквалифициране) на захарта извън определената квота следва да се основава на 
анализ на количествените данни (а не на „значителното и повтарящо се“ 
напрежение, тъй като това са термини, които биха могли да подлежат на различно 
тълкуване).

Изменение 495
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 84а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се позволи на 
производителите на захарно цвекло да 
завършат адаптирането си към 
дълбоката реформа, проведена през 
2006 г. в сектора на захарта, и да се 
продължат усилията за 
конкурентоспособност, насърчавани 
оттогава насам, срокът на 
съществуващата квотна система 
следва да се удължи до края на 
пазарната 2019/2020 година. При все 
това, наблюдаваното напрежение на 
европейския пазар на захар налага 
необходимостта от механизъм, 
който да позволява автоматично 
снабдяване на пазара, в рамките на 
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необходимото време, със захар извън 
фиксираните квоти, с цел да се запази 
структурното равновесие на пазара.

Or. fr

Изменение 496
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 84а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се позволи на 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика да продължат 
адаптирането си към дълбоката 
реформа, проведена през 2006 г. в 
сектора на захарта, и да се 
продължат усилията за 
конкурентоспособност, насърчавани 
оттогава насам, срокът на 
съществуващата квотна система 
следва да се удължи поне до края на 
пазарната 2019/2020 година. При все 
това, наблюдаваното силно и 
повтарящо се напрежение на 
европейския пазар на захар налага 
необходимостта от механизъм, 
който да позволява автоматично 
преквалифициране, в рамките на 
необходимото време, на захарта извън 
квотата в захар в рамките на 
квотата, който механизъм също 
така следва да позволява да се запази 
структурното равновесие на пазара.

Or. fr

Изменение 497
Esther de Lange
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Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С оглед на окончателното 
премахване на квотната система от 
2020 г., до 1 юли 2018 г. Комисията 
следва да представи пред Парламента 
и Съвета доклад относно 
подходящите мерки за премахването 
на квотната система и мерките, 
необходими, за да се осигури плавен 
преход за сектора.

Or. en

Изменение 498
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 84а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) До 1 юли 2018 г. Комисията 
следва да представи пред Парламента 
и Съвета доклад относно 
подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система и 
относно бъдещето на сектора след 
2020 г., съдържащ всички необходими 
предложения за подготвяне на целия 
сектор за периода след 2020 г.

Or. fr

Изменение 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) За да се приведе в съответствие 
режимът на ЕС за внос на захар и 
изоглюкоза с реформата на сектора 
на захарта от 2006 г., както и с края 
на квотната система, Комисията 
следва да измени Общата митническа 
тарифа за следните продукти: а) 
захар под код по КН 1701; б) 
изоглюкоза под кодове по 
КН 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 и 
1702 90 30. До края на квотната 
система Комисията следва да може
временно да преустановява 
прилагането на вносните тарифи в 
случай на недостиг на доставките.

Or. en

Обосновка

Прекратяването на квотата за захар ще изисква по-нататъшно адаптиране на 
режима на ЕС за внос, с цел да се избегне прекомерната концентрация на доставките 
и да се позволи достатъчен достъп до суровини на пазарите с дефицити. Дотогава 
може да се наложи вносните тарифи да бъдат временно преустановени в конкретни 
случаи при недостиг на доставките, за да се гарантира конкурентоспособността на 
европейската хранителна промишленост и рафинериите на тръстикова захар.

Изменение 500
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) За да се приведе в съответствие 
режимът на ЕС за внос на захар и 
изоглюкоза с реформата на сектора 
на захарта от 2006 г., както и с края 
на квотната система, Комисията 
следва да измени Общата митническа 
тарифа за следните продукти: а) 
захар под код по КН 1701; б) 



PE492.801v01-00 46/183 AM\907930BG.doc

BG

изоглюкоза под кодове по 
КН 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 и 
1702 90 30. До края на квотната 
система Комисията следва да може 
временно да преустановява 
прилагането на вносните тарифи в 
случай на недостиг на доставките.

Or. en

Изменение 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се гарантира лоялна 
конкуренция и разнообразие на 
доставките в сектора на захарта на 
ЕС, Комисията осигурява справедлив 
баланс на права и задължения между 
производителите на захар от захарна 
тръстика и производителите на 
захар от захарно цвекло. Когато 
вносът на захар от захарна тръстика 
от преференциалните партньори не 
отговаря на очакваните нива,
Комисията следва да позволява 
допълнителен внос при нулева ставка 
на митото, за да осигури наличието 
на достатъчно суровини на пазара на 
захарта в ЕС.

Or. en

Изменение 502
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се вземат предвид 
специфичните особености на сектора 
на захарта, Комисията следва да 
осигури справедлив баланс на права и 
задължения между производителите 
на захар в сектора на захарта на ЕС, 
така че да предостави равни условия 
на достъп до суровини на всички 
заинтересовани лица.

Or. en

Изменение 503
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 84a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) С цел да се вземат предвид 
специфичните особености на сектора 
на захарта, Комисията следва да 
осигури справедлив баланс на права и 
задължения между производителите 
на захар в сектора на захарта на ЕС, 
така че да предостави равни условия 
на достъп до суровини на всички 
заинтересовани лица.

Or. en

Изменение 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Съображение 84б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84б) До 1 юли 2018 г. Комисията 
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следва да представи пред Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
подходящите механизми за периода 
след вероятното прекъсване на 
настоящата квотна система и 
относно бъдещето на сектора след 
2020 г., който също така да съдържа 
предложения за това как секторът 
като цяло може да се подготви за 
периода след 2020 г.

Or. de

Изменение 505
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Съображение 84б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84б) До 1 юли 2018 г. Комисията 
следва да представи пред Парламента 
и Съвета доклад относно 
подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система и 
относно бъдещето на сектора след 
2020 г., съдържащ всички необходими 
предложения за подготвяне на целия 
сектор за периода след 2020 г.

Or. fr

Изменение 506
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Съображение 84б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84б) До 1 юли 2018 г. Комисията 
следва да представи пред Парламента 
и Съвета доклад относно 
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подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система след 
2020 г. Този доклад следва да включва 
всички необходими предложения за 
подготовката на целия сектор за 
периода след 2020 г.

Or. pl

Обосновка

Настоящата ООП за сектора на захарта следва да бъде удължена поне до 2020 г., за 
да се даде възможност на европейския сектор на захарта да оптимизира своята 
ефективност и да подобри конкурентоспособността си с оглед противопоставяне на 
нестабилността, с която се характеризира световният пазар на захар, осигуряване 
на стабилни доставки в Общността, съответствие с международните задължения 
на ЕС и гарантиране на справедливо разпределение на добавена стойност в 
производствената верига.

Изменение 507
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 84б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84б) В съответствие с член 349 от 
Договора следва да се вземе под 
внимание специфичната ситуация на 
сектора на захарта в най-
отдалечените региони и да се 
продължи поддържането на 
устойчивостта на този сектор. 
Европейската комисия не следва в 
никакъв случай да предприема мерки, 
които биха били в противоречие с 
интересите на сектора на захарта в 
най-отдалечените региони, вземайки 
предвид по-специално интересите на 
производителите и търсейки трайни 
решения за осигуряване на достойни 
доходи на производителите на 
захарна тръстика.

Or. fr
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Изменение 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Организациите на производители и 
техните асоциации могат да изиграят 
полезна роля за концентриране на 
доставките и за насърчаване на най-
добрите практики. Междубраншовите 
организации могат да играят важна роля 
за диалога между участниците във 
веригата на доставка и за насърчаване 
на най-добрите практики и 
прозрачността на пазара. Следователно 
съществуващите правила относно 
определението и признаването на тези 
организации и техните асоциации, 
обхващащи някои сектори, следва да 
бъдат хармонизирани, рационализирани 
и разширени, за да се предвиди 
признаване при поискване в рамките на 
устав, уреден в правото на ЕС във 
всички сектори.

(85) Организациите на производители и 
техните асоциации могат да изиграят 
полезна роля за концентриране на 
доставките и за насърчаване на най-
добрите практики. Признава, че трябва 
да се положат повече усилия за по-
нататъшно засилване на позициите 
на организациите на 
производителите в някои държави 
членки. Междубраншовите организации 
могат да играят важна роля за диалога 
между участниците във веригата на 
доставка и за насърчаване на най-
добрите практики и прозрачността на 
пазара. Следователно съществуващите 
правила относно определението и 
признаването на тези организации и 
техните асоциации, обхващащи някои 
сектори, следва да бъдат 
хармонизирани, рационализирани и 
разширени, за да се предвиди 
признаване при поискване в рамките на 
устав, уреден в правото на ЕС във 
всички сектори.

Or. en

Изменение 509
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Организациите на производители и (85) Организациите на производители и 
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техните асоциации могат да изиграят 
полезна роля за концентриране на 
доставките и за насърчаване на най-
добрите практики. Междубраншовите 
организации могат да играят важна роля 
за диалога между участниците във 
веригата на доставка и за насърчаване 
на най-добрите практики и 
прозрачността на пазара. Следователно 
съществуващите правила относно 
определението и признаването на тези 
организации и техните асоциации, 
обхващащи някои сектори, следва да 
бъдат хармонизирани, рационализирани 
и разширени, за да се предвиди 
признаване при поискване в рамките на 
устав, уреден в правото на ЕС във 
всички сектори.

техните асоциации могат да изиграят 
полезна роля за концентриране на 
доставките, подобряване на 
предлагането на пазара, 
възстановяване на баланса на 
веригата на стойността и за 
насърчаване на най-добрите практики. 
Междубраншовите организации могат 
да играят важна роля за диалога между 
участниците във веригата на доставка и 
за насърчаване на най-добрите практики 
и прозрачността на пазара. 
Следователно съществуващите правила 
относно определението и признаването 
на тези организации и техните 
асоциации, обхващащи някои сектори, 
следва да бъдат хармонизирани, 
рационализирани и разширени, за да се 
предвиди признаване при поискване в 
рамките на устав, уреден в правото на 
ЕС във всички сектори.

Or. es

Обосновка

Организациите на производителите могат да изпълняват ролята, която вече се 
изпълнява от съответните отчети, експерти от Комисията и групи на високо 
равнище.

Изменение 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 85а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85a) Данните, събрани от 
Системата за земеделска счетоводна 
информация, следва да бъдат взети 
предвид при формулирането на 
проучвания и изследвания с цел 
предотвратяване на кризи в различни 
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сектори на селското стопанство, 
тъй като те отразяват дейността 
на земеделските стопанства. Тези 
данни следва да бъдат полезен 
инструмент за предотвратяване и 
управление на кризи.

Or. it

Изменение 511
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 85a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85a) С оглед на прекратяването на 
режима на правата на засаждане и с 
цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, на междубраншовите 
организации в лозаро-винарския 
сектор трябва да бъде предоставена 
възможността да определят решения 
за управление на производствения 
потенциал. Необходими са специални 
разпоредби за предоставяне на 
правомощия на представителните 
междубраншови организации в лозаро-
винарския сектор за управление на 
производствения потенциал.

Or. en

Изменение 512
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Що се отнася до живите (87) Що се отнася до всички 
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растения, говеждото и телешкото 
месо, свинското месо, овчето и 
козето месо, яйцата и птичето месо, 
следва да се предвиди възможност за 
приемане на определени мерки за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, което може да допринесе 
за стабилизиране на пазарите и за 
осигуряване на добър жизнен стандарт 
на съответната селскостопанска 
общност.

селскостопански производители,
които произвеждат един или повече 
от продуктите, посочени в 
приложение I, следва да се предвиди 
възможност за приемане на определени 
мерки за осигуряване на добър жизнен 
стандарт. Това означава, например, че 
активните селскостопански 
производители следва да получават 
справедлива и разумна цена за своите 
продукти, която включва 
компенсация за инвестиции, свързани 
с устойчивостта.

Or. en

Изменение 513
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) Що се отнася до живите растения, 
говеждото и телешкото месо, свинското 
месо, овчето и козето месо, яйцата и 
птичето месо, следва да се предвиди 
възможност за приемане на определени 
мерки за улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, което може да допринесе за 
стабилизиране на пазарите и за 
осигуряване на добър жизнен стандарт 
на съответната селскостопанска 
общност.

(87) Що се отнася до живите растения, 
говеждото и телешкото месо, свинското 
месо, овчето и козето месо, заешкото 
месо, яйцата и птичето месо, следва да 
се предвиди възможност за приемане на 
определени мерки за улесняване на 
корекциите на предлагането спрямо 
пазарните изисквания, което може да 
допринесе за стабилизиране на пазарите 
и за осигуряване на добър жизнен 
стандарт на съответната 
селскостопанска общност.

Or. es

Изменение 514
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 88
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) С цел да се насърчат действията на 
организациите на производители, 
техните асоциации и междубраншовите 
организации за улесняване на 
корекциите на предлагането спрямо 
пазарните изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове съгласно член 290 от 
Договора по отношение на мерки, 
свързани със секторите на живите 
растения, говеждото и телешкото месо, 
свинското месо, овчето и козето месо, 
яйцата и птичето месо, с оглед 
подобряване на качеството; насърчаване 
на по-добра организация на 
производството, преработката и 
предлагането на пазара; улесняване на 
отчитането на тенденциите в пазарните 
цени и даване на възможност за 
изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни прогнози въз основа на 
използваните средства за производство.

(88) С цел да се насърчат действията на 
организациите на производители, 
техните асоциации и междубраншовите 
организации за улесняване на 
корекциите на предлагането спрямо 
пазарните изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове съгласно член 290 от 
Договора по отношение на мерки, 
свързани със секторите на живите 
растения, говеждото и телешкото месо, 
свинското месо, овчето и козето месо, 
заешкото месо, яйцата и птичето месо, 
с оглед подобряване на качеството; 
насърчаване на по-добра организация на 
производството, преработката и 
предлагането на пазара; улесняване на 
отчитането на тенденциите в пазарните 
цени и даване на възможност за 
изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни прогнози въз основа на 
използваните средства за производство.

Or. es

Изменение 515
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 89а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89а) Квотната система за мляко ще 
остане в сила до намиране на 
средства за поддържане на пазарното 
равновесие, за осигуряване на 
възможност за постоянни доставки 
на мляко и млечни продукти на пазара 
на Съюза и за намаляване до минимум 
на неблагоприятните последици, 
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които биха могли да възникнат на 
местно и регионално равнище, особено 
в региони, зависещи до голяма степен 
от млекопроизводството, или на 
национално равнище.

Or. pt

Изменение 516
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 89б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89б) За целите на предходното 
съображение Комисията следва да 
направи подробна оценка на 
въздействието на мерки за 
поддържане на пазарното равновесие, 
за осигуряване на възможност за 
постоянни доставки на мляко и 
млечни продукти на пазара на Съюза 
и за намаляване до минимум на 
неблагоприятните последици, които 
биха могли да възникнат на местно и
регионално равнище, особено в 
региони, зависещи до голяма степен 
от млекопроизводството, или на 
национално равнище, предизвикани от 
вероятните промени на пазара, ако 
квотите бъдат премахнати.

Or. pt

Изменение 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 90а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(90а) В някои държави членки 
добавената стойност се разпределя 
много неравномерно по 
продоволствената верига, а ниските 
производствени цени са стар проблем. 
За да се подобрят производствените 
цени в полза на производителите, 
което да доведе до справедливо и 
правилно разпределение на 
добавената стойност по веригата, на 
държавите членки следва да бъде 
позволено да прилагат форми за 
намеса, например чрез определяне на 
максимален марж за всеки агент по 
веригата.

Or. pt

Изменение 518
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) С цел да се осигури рационалното 
развитие на производството и по този 
начин — добър жизнен стандарт на 
млекопроизводителите, следва да се 
засилят техните възможности за 
договаряне с преработвателите, което да 
доведе до по-справедливо 
разпределение на добавената стойност 
по веригата на доставките.
Следователно, за да бъдат постигнати 
тези цели на ОСП, следва да се приеме 
разпоредба съгласно член 42 и член 43, 
параграф 2 от Договора, която да 
позволи на организациите на 
производители, създадени от 
млекопроизводители или техни 
асоциации да договарят с дадена мандра 

(91) С цел да се осигури рационалното 
развитие на производството и по този 
начин — добър жизнен стандарт на 
млекопроизводителите, следва да се 
засилят техните възможности за 
договаряне с преработвателите, което да 
доведе до по-справедливо 
разпределение на добавената стойност 
по веригата на доставките. 
Следователно, за да бъдат постигнати 
тези цели на ОСП, следва да се приеме 
разпоредба съгласно член 42 и член 43, 
параграф 2 от Договора, която да 
позволи на организациите на 
производители, създадени от 
млекопроизводители или техни 
асоциации да договарят с дадена мандра 
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условията на договорите, в това число 
цената, за част или за цялата продукция 
на своите членове. С оглед да се 
поддържа ефективна конкуренция на 
пазара на мляко, тази възможност 
следва да подлежи на подходящи 
количествени ограничения.

условията на договорите, в това число 
цената, която все пак не следва да бъде 
по-ниска от необходимото за 
покриване на производствените 
разходи и достойно заплащане на 
труда на селскостопански 
производители, за част или за цялата 
продукция на своите членове. С оглед 
на това следва да се създаде 
Европейска служба по въпросите на 
млякото, която да следи 
непрекъснато промяната на цените 
на произведените количества и да се 
стреми да осигури зачитането на 
основната цена.

Or. fr

Изменение 519
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) С цел да се осигури рационалното
развитие на производството и по този 
начин — добър жизнен стандарт на
млекопроизводителите, следва да се 
засилят техните възможности за 
договаряне с преработвателите, което 
да доведе до по-справедливо 
разпределение на добавената стойност 
по веригата на доставките. 
Следователно, за да бъдат постигнати 
тези цели на ОСП, следва да се приеме 
разпоредба съгласно член 42 и член 43, 
параграф 2 от Договора, която да 
позволи на организациите на 
производители, създадени от
млекопроизводители или техни 
асоциации да договарят с дадена 
мандра условията на договорите, в това 
число цената, за част или за цялата 
продукция на своите членове. С оглед да 

(91) С цел да се осигури
жизнеспособното развитие на 
производството и, по този начин —
добър жизнен стандарт на
земеделските стопани, техните 
възможности за договаряне с
евентуалните изкупвачи следва да се 
засилят, което следва да доведе до по-
справедливо разпределение на 
добавената стойност по веригата за
доставките. Следователно, за да бъдат 
постигнати тези цели на ОСП, следва да 
се приеме разпоредба съгласно член 42 
и член 43, параграф 2 от Договора, 
която да позволи на организациите на 
производители, създадени от
земеделски стопани, животновъди
или техни асоциации да договарят 
условията на евентуалните договори, в 
това число цената, за част или за цялата 
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се поддържа ефективна конкуренция 
на пазара на мляко, тази възможност 
следва да подлежи на подходящи 
количествени ограничения.

продукция на своите членове, с един 
изкупвач, така че да се избегне 
евентуалното налагане от страна на 
изкупвачите на цени, по ниски от 
производствените разходи.

Or. es

Обосновка

Основните аспекти на пакета, свързан с млякото и млечните продукти (Регламент 
(ЕС) № 261/2012), трябва да се прилагат за всички сделки в сектора.

Изменение 520
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) С цел да се осигури рационалното 
развитие на производството и по този 
начин — добър жизнен стандарт на 
млекопроизводителите, следва да се 
засилят техните възможности за 
договаряне с преработвателите, което да 
доведе до по-справедливо 
разпределение на добавената стойност 
по веригата на доставките. 
Следователно, за да бъдат постигнати 
тези цели на ОСП, следва да се приеме 
разпоредба съгласно член 42 и член 43, 
параграф 2 от Договора, която да 
позволи на организациите на 
производители, създадени от 
млекопроизводители или техни 
асоциации да договарят с дадена мандра 
условията на договорите, в това число 
цената, за част или за цялата продукция 
на своите членове. С оглед да се 
поддържа ефективна конкуренция на 
пазара на мляко, тази възможност 
следва да подлежи на подходящи 
количествени ограничения.

(91) С цел да се осигури рационалното и 
устойчиво развитие на производството 
и по този начин — добър жизнен 
стандарт на активните 
селскостопански производители, 
следва да се засилят техните 
възможности за договаряне с 
преработвателите, което да доведе до 
по-справедливо разпределение на 
добавената стойност по веригата на 
доставките. Следователно, за да бъдат 
постигнати тези цели на ОСП, следва да 
се приеме разпоредба съгласно член 42 
и член 43, параграф 2 от Договора, 
която да позволи на организациите на 
производители, създадени от активни 
селскостопански производители или 
техни асоциации да договарят с дадена 
мандра условията на договорите, в това 
число цената, за част или за цялата 
продукция на своите членове. С оглед 
да се поддържа ефективна конкуренция 
на пазара, тази възможност следва да 
подлежи на подходящи количествени 
ограничения.
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Or. en

Изменение 521
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 91

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91) С цел да се осигури рационалното 
развитие на производството и по този 
начин — добър жизнен стандарт на 
млекопроизводителите, следва да се 
засилят техните възможности за 
договаряне с преработвателите, което да 
доведе до по-справедливо 
разпределение на добавената стойност 
по веригата на доставките. 
Следователно, за да бъдат постигнати 
тези цели на ОСП, следва да се приеме 
разпоредба съгласно член 42 и член 43, 
параграф 2 от Договора, която да 
позволи на организациите на 
производители, създадени от 
млекопроизводители или техни 
асоциации да договарят с дадена мандра 
условията на договорите, в това число 
цената, за част или за цялата продукция 
на своите членове. С оглед да се 
поддържа ефективна конкуренция на 
пазара на мляко, тази възможност 
следва да подлежи на подходящи 
количествени ограничения.

(91) С цел да се осигури рационалното 
развитие на производството и по този 
начин — добър жизнен стандарт на 
млекопроизводителите, следва да се 
засилят техните възможности за 
договаряне с преработвателите, което да 
доведе до по-справедливо 
разпределение на добавената стойност 
по веригата на доставките. 
Следователно, за да бъдат постигнати 
тези цели на ОСП, следва да се приеме 
разпоредба съгласно член 42 и член 43, 
параграф 2 от Договора, която да 
позволи на организациите на 
производители, създадени от 
млекопроизводители или техни 
асоциации да договарят с дадена мандра 
условията на договорите, в това число 
цената, за част или за цялата продукция 
на своите членове. С оглед да се 
поддържа ефективна конкуренция на 
пазара на мляко, тази възможност 
следва да подлежи на подходящи 
количествени ограничения. Тази 
разпоредба следва да се прилага в 
целия сектор, включително от 
кооперативите.

Or. fr

Обосновка

Единствено организациите на производители, създадени от селскостопанските 
производители, следва да могат да преговарят съвместно. Тези преговори са 
необходими с цел по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата 
за доставка, по този начин санкционирайки значително производителите.
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Изменение 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 91a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91а) Комисията следва да предложи 
мерки за осигуряване на плавен преход 
за сектора на млякото и млечните 
продукти преди премахването на 
квотите през 2015 г., в съответствие 
с ангажиментите, поети през 2008 г. 
До 2015 г. следва да бъдат разгледани 
няколко възможности, за да се 
позволи по-гъвкав подход за 
държавите членки, които изпитват 
затруднения, включително корекции 
на референтната масленост или 
линейно намаляване на таксата за 
свръхпроизводство.

Or. en

Изменение 523
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 91а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91а) За да се даде възможност на 
производителите да осигурят 
разпределянето на справедлив дял от 
приходите по продоволствената 
верига, политиките на Съюза трябва 
също да покриват договорните 
отношения, установени между 
етапите на преработване и 
разпространение, където се включват 
всички договорни взаимоотношения 
по веригата в рамките на цялостен 
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подход, за да се превърне 
справедливото разпределение в 
постижима цел. 

Or. pt

Изменение 524
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

(93) С цел да се гарантира ясното 
определяне на целите и отговорностите 
на организациите на производители, 
асоциациите на организациите на 
производители, междубраншовите 
организации и организациите на 
оператори, така че да се допринася за 
ефективността на техните действия, да 
бъдат отчетени специфичните 
характеристики на всеки сектор и да се 
гарантира спазването на конкуренцията 
и правилното функциониране на общата 
организация на пазара, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема някои актове съгласно член 290 
от Договора по отношение на правилата 
относно: специфичните цели, които 
могат, трябва или не трябва да бъдат 
осъществявани от тези организации и 
асоциации, включително дерогациите от 
целите, изброени в настоящия 
регламент; уставите, признаването, 
структурата, правосубектността, 
членството, размера, отчетността и 
дейностите на тези организации и 
асоциации, произтичащите от 
признаването последици, оттеглянето на 
признаването, както и сливанията; 
транснационалните организации и 
асоциации; възлагането на дейности на 
външни изпълнители и осигуряването 
на технически средства от 

(93) С цел да се гарантира ясното 
определяне на целите и отговорностите 
на организациите на производители
(включително кооперативите на 
селскостопанските производители), 
асоциациите на организациите на 
производители, междубраншовите 
организации и организациите на 
оператори, така че да се допринася за 
ефективността на техните действия, да 
бъдат отчетени специфичните 
характеристики на всеки сектор, да се 
гарантира спазването на конкуренцията 
и правилното функциониране на общата 
организация на пазара, както и 
защитата на някои обществени блага 
като околната среда, общественото 
здраве, социалните стандарти 
климата, здравето на животните и 
хуманното отношение към тях и 
ландшафта, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове съгласно член 290 от 
Договора по отношение на правилата 
относно: специфичните цели, които 
могат, трябва или не трябва да бъдат 
осъществявани от тези организации и 
асоциации, включително дерогациите от 
целите, изброени в настоящия 
регламент; уставите, признаването, 
структурата, правосубектността, 
членството, размера, отчетността и 
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организациите или асоциациите; 
минималния обем или стойност на 
годната за предлагане на пазара 
продукция на организациите и 
асоциациите; разширяването на обхвата 
на някои правила на организациите 
спрямо нечленовете, и задължителното 
плащане на членски внос от нечленове, 
включително списък на по-строги 
производствени правила, чийто обхват 
може да бъде разширен, 
допълнителните изисквания по 
отношение на представителността, 
съответните икономически области, 
включително контрол от страна на 
Комисията на тяхното определение, 
минималните периоди, през които 
правилата трябва да са в сила преди 
разширяването на обхвата им, лицата 
или организациите, към които могат да 
бъдат прилагани правилата или 
вноските, и обстоятелствата, при които 
Комисията може да изисква отказване 
или оттегляне на разширяването на 
обхвата на правилата или 
задължителните вноски.

дейностите на тези организации и 
асоциации, произтичащите от 
признаването последици, оттеглянето на 
признаването, както и сливанията; 
транснационалните организации и 
асоциации; възлагането на дейности на 
външни изпълнители и осигуряването 
на технически средства от 
организациите или асоциациите; 
минималния обем или стойност на 
годната за предлагане на пазара 
продукция на организациите и 
асоциациите; разширяването на обхвата 
на някои правила на организациите 
спрямо нечленовете, и задължителното 
плащане на членски внос от нечленове, 
включително списък на по-строги 
производствени правила, чийто обхват 
може да бъде разширен, 
допълнителните изисквания по 
отношение на представителността, 
съответните икономически области, 
включително контрол от страна на 
Комисията на тяхното определение, 
минималните периоди, през които 
правилата трябва да са в сила преди 
разширяването на обхвата им, лицата 
или организациите, към които могат да 
бъдат прилагани правилата или 
вноските, и обстоятелствата, при които 
Комисията може да изисква отказване 
или оттегляне на разширяването на 
обхвата на правилата или 
задължителните вноски.

Or. en

Изменение 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) Единният пазар включва търговска (94) Единният пазар включва търговска 
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система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и 
възстановявания при износ и по 
правило следва да стабилизира пазара 
на Съюза. Търговската система следва 
да се основава на ангажиментите, 
приети съгласно Уругвайския кръг на 
многостранните търговски преговори и 
в двустранни споразумения.

система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита. Търговската 
система следва да се основава на 
ангажиментите, приети съгласно 
Уругвайския кръг на многостранните 
търговски преговори и в двустранни 
споразумения.

Or. en

Изменение 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и възстановявания 
при износ и по правило следва да 
стабилизира пазара на Съюза.
Търговската система следва да се 
основава на ангажиментите, приети 
съгласно Уругвайския кръг на
многостранните търговски преговори 
и в двустранни споразумения.

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и възстановявания 
при износ и по правило следва да 
стабилизира пазара на Съюза.

Or. fr

Изменение 527
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 94
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и 
възстановявания при износ и по 
правило следва да стабилизира пазара 
на Съюза. Търговската система следва 
да се основава на ангажиментите, 
приети съгласно Уругвайския кръг на 
многостранните търговски преговори и 
в двустранни споразумения.

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита. Търговската 
система следва да се основава на 
ангажиментите, приети съгласно 
Уругвайския кръг на многостранните 
търговски преговори и в двустранни 
споразумения.

Or. fr

Изменение 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и 
възстановявания при износ и по 
правило следва да стабилизира пазара 
на Съюза. Търговската система следва 
да се основава на ангажиментите, 
приети съгласно Уругвайския кръг на 
многостранните търговски преговори и 
в двустранни споразумения.

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и по правило 
следва да стабилизира пазара на Съюза. 
Търговската система следва да се 
основава на ангажиментите, приети 
съгласно Уругвайския кръг на 
многостранните търговски преговори и 
в двустранни споразумения.

Or. en

Изменение 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Съображение 94



AM\907930BG.doc 65/183 PE492.801v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и възстановявания 
при износ и по правило следва да 
стабилизира пазара на Съюза. 
Търговската система следва да се 
основава на ангажиментите, приети 
съгласно Уругвайския кръг на 
многостранните търговски преговори и 
в двустранни споразумения.

(94) Единният пазар включва търговска 
система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да
включва вносни мита и възстановявания 
при износ и по правило следва да 
стабилизира пазара на Съюза, без да 
нарушава пазарите на развиващите се 
страни. Търговската система следва да 
се основава на ангажиментите, приети 
съгласно Уругвайския кръг на 
многостранните търговски преговори и 
в двустранни споразумения.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че субсидиите за износ не възпрепятстват развитието на 
селскостопанските сектори в развиващите се страни чрез подбиване на цените на 
местното производство.

Изменение 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 94а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94а) Уместно е обаче прилагането на 
международните споразумения да не 
бъде освобождавано от принципа за 
реципрочност, по-специално по 
отношение на митата, 
фитосанитарните изисквания и 
околната среда, и да се извършва при 
строго спазване на механизмите за 
входни цени, специфичните 
допълнителни мита и изравнителни 
такси.
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Or. it

Изменение 531
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Съображение 94а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94а) Уместно е обаче прилагането на 
международните споразумения да не 
бъде освобождавано от принципа за 
реципрочност, по-специално по 
отношение на митата, санитарните 
и фитосанитарните изисквания, 
околната среда и хуманното 
отношение към животните, и да се 
извършва при строго спазване на 
механизмите за входни цени, 
специфичните допълнителни мита и 
изравнителни такси.

Or. fr

Изменение 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) Основните елементи на 
приложимите за селскостопанските 
продукти мита, отразяващи 
споразуменията на СТО и 
двустранните споразумения, се 
съдържат в Общата митническа 
тарифа. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема мерки за 
подробното изчисляване на вносните 
мита съгласно тези основни 
елементи.

заличава се
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Or. fr

Изменение 533
Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 103a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(103а) За да се улесни развитието и 
растежа на икономиката, изградена 
на биологична основа, както и за да се 
предотвратят неблагоприятните 
въздействия върху пазара на Съюза за 
промишлени продукти на биологична 
основа, които в противен случай биха 
могли да възникнат, следва да се 
вземат мерки, за да се гарантира, че 
производителите на промишлени 
продукти на биологична основа имат 
достъп до сигурни доставки на 
селскостопански суровини на 
конкурентни в световен мащаб цени. 
Когато селскостопански суровини се 
внасят в Съюза без вносни тарифи за 
използване в производството на 
промишлени продукти на биологична 
основа, следва да се вземат мерки, за 
да се гарантира, че суровините се 
използват за декларираната цел.

Or. en

Обосновка

Промишлеността на биологична основа ще бъде важен сектор за постигането на 
„зелена икономика“. Във връзка с това Групата на високо равнище по въпросите на 
конкурентоспособността на европейската химическа промишленост препоръча 
премахването или намаляването на вносните тарифи за селскостопански 
възобновяеми суровини, използвани в химическата промишленост. Този сектор ще се 
развива в страните, в които има сигурен достъп до суровини на конкурентни в 
световен мащаб цени.
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Изменение 534
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

(105) Митническата система дава 
възможност за премахване на всички 
други предпазни мерки по външните 
граници на Съюза. При изключителни 
обстоятелства вътрешният пазар и 
митническият механизъм могат да се 
окажат неадекватни. В такива случаи, за 
да не остане пазарът на Съюза 
незащитен срещу смущенията, които 
могат да последват, Съюзът следва да 
може незабавно да вземе всички 
необходими мерки. Тези мерки следва 
да съответстват на международните 
ангажименти на Съюза.

(105) Митническата система дава 
възможност за премахване на всички 
други предпазни мерки по външните 
граници на Съюза. При изключителни 
обстоятелства вътрешният пазар и 
митническият механизъм могат да се 
окажат неадекватни. В такива случаи, за 
да не остане пазарът на Съюза 
незащитен срещу смущенията, които 
могат да последват, Съюзът следва да 
може незабавно да вземе всички 
необходими мерки. Тези мерки следва 
да съответстват на международните 
ангажименти на Съюза, като 
осигуряват зачитане на 
продоволствената независимост на 
Съюза.

Or. fr

Изменение 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 106a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106a) Съюзът ще спре да прилага 
субсидии за износ на селскостопански 
продукти и продължава да 
координира усилията си с основните 
световни селскостопански 
производители с цел премахване на 
субсидиите, нарушаващи търговията. 
Новата Обща селскостопанска 
политика се привежда в 
съответствие с концепцията на ЕС 
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за съгласуваност на политиките за 
развитие, за да се постигне приемливо 
ниво на хранителна независимост в 
развиващите се страни.

Or. en

Изменение 536
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 106а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106а) Възстановяванията при износ 
могат да бъдат важен инструмент 
при кризи и инструмент за подкрепа 
на селскостопанския пазар. Как и под 
каква форма възстановяванията при 
износ могат да бъдат използвани по 
този начин в бъдеще, следва да бъде 
установено под егидата на СТО и на 
базата на принципа за реципрочност. 

Or. de

Изменение 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, 
и попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на 
СТО, следва да служат за осигуряване 
на участието на Съюза в 
международната търговия с 

заличава се
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определени продукти, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент. Субсидираният износ 
следва да се подчинява на ограничения 
по отношение на стойността и 
количеството.

Or. en

Изменение 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, 
и попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на 
СТО, следва да служат за осигуряване 
на участието на Съюза в 
международната търговия с 
определени продукти, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент. Субсидираният износ 
следва да се подчинява на ограничения 
по отношение на стойността и 
количеството.

заличава се

Or. en

Изменение 539
Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на заличава се
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възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, 
и попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на 
СТО, следва да служат за осигуряване 
на участието на Съюза в 
международната търговия с 
определени продукти, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент. Субсидираният износ 
следва да се подчинява на ограничения 
по отношение на стойността и 
количеството.

Or. en

Изменение 540
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, 
и попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на 
СТО, следва да служат за осигуряване 
на участието на Съюза в 
международната търговия с 
определени продукти, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент. Субсидираният износ 
следва да се подчинява на ограничения 
по отношение на стойността и 
количеството.

заличава се

Or. fr
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Изменение 541
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на
участието на Съюза в 
международната търговия с 
определени продукти, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент. Субсидираният износ 
следва да се подчинява на ограничения 
по отношение на стойността и 
количеството.

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да бъдат запазени като 
бюджетен ред, тъй като могат да 
бъдат важен инструмент при кризи и 
инструмент за подкрепа на
селскостопанския пазар. Как и под 
каква форма възстановяванията при 
износ могат да бъдат използвани по 
този начин в бъдеще, следва да бъде 
установено под егидата на СТО и на 
базата на принципа за реципрочност.

Or. de

Изменение 542
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в 
международната търговия с
определени продукти, попадащи в 
приложното поле на настоящия 

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да бъдат запазени, тъй като 
възстановяванията при износ са, 
наред с другото, важен инструмент 
за управление на кризи. Бъдещето на 
възстановяванията при износ като 
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регламент. Субсидираният износ
следва да се подчинява на ограничения 
по отношение на стойността и 
количеството.

инструмент за управление на пазара
следва да бъде решено в рамките на 
СТО, въз основа на реципрочността. 
Износът с възстановявания следва да
се подчинява на ограничения по 
отношение на стойността и 
количеството.

Or. en

Обосновка

Възстановявания при износ не следва да бъдат премахнати едностранно от 
Европейския съюз, при условие че нашите търговски партньори предоставят 
възстановявания при износ или други подобни инструменти за управление на пазара. 
Бъдещето на възстановяванията при износ следва да бъде решено в рамките на СТО, 
въз основа на реципрочността.

Изменение 543
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в международната 
търговия с определени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент. Субсидираният 
износ следва да се подчинява на 
ограничения по отношение на 
стойността и количеството.

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в международната 
търговия с определени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент, които са 
изправени пред особено трудни 
пазарни условия. Субсидираният износ 
следва да се подчинява на ограничения 
по отношение на стойността и 
количеството.

Or. pl
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Изменение 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в международната 
търговия с определени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент. Субсидираният
износ следва да се подчинява на 
ограничения по отношение на 
стойността и количеството.

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в международната 
търговия с определени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент. Субсидираният 
износ следва да се подчинява на 
ограничения по отношение на 
стойността и количеството, след 
проверка, която потвърждава, че той 
не води до нарушаване на 
продоволствената независимост на 
държавите, за които е предназначен 
този износ.

Or. fr

Изменение 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в международната 

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в международната 
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търговия с определени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент. Субсидираният 
износ следва да се подчинява на 
ограничения по отношение на 
стойността и количеството.

търговия с определени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент. Субсидираният 
износ следва да се подчинява на 
ограничения по отношение на 
стойността и количеството и следва да 
не застрашава развитието на 
селскостопанските сектори и 
икономките на развиващите се 
страни.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че субсидиите за износ не възпрепятстват развитието на 
селскостопанските сектори в развиващите се страни чрез подбиване на цените на 
местното производство.

Изменение 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

(108) Спазването на ограниченията по 
отношение на стойността следва да 
се гарантира в момента на 
определяне на възстановяванията при 
износ чрез мониторинг на 
плащанията съгласно правилата, 
отнасящи се до Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието. 
Мониторингът може да бъде улеснен 
чрез задължително предварително 
определяне на възстановяванията при 
износ, като се допуска 
възможността, в случай на 
диференцирани възстановявания при 
износ, за промяна в посоченото 
местоназначение в рамките на един 
географски район, където се прилага 
единна ставка на възстановяване при 
износ. В случай на промяна на 

заличава се
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местоназначението следва да се 
изплатят възстановяванията при 
износ, приложими за 
действителното местоназначение, 
като горната граница на сумата да е 
приложима за предварително 
определеното местоназначение.

Or. en

Изменение 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

(108) Спазването на ограниченията по 
отношение на стойността следва да 
се гарантира в момента на 
определяне на възстановяванията при 
износ чрез мониторинг на 
плащанията съгласно правилата, 
отнасящи се до Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието. 
Мониторингът може да бъде улеснен 
чрез задължително предварително 
определяне на възстановяванията при 
износ, като се допуска 
възможността, в случай на 
диференцирани възстановявания при 
износ, за промяна в посоченото 
местоназначение в рамките на един 
географски район, където се прилага 
единна ставка на възстановяване при 
износ. В случай на промяна на 
местоназначението следва да се 
изплатят възстановяванията при 
износ, приложими за 
действителното местоназначение, 
като горната граница на сумата да е 
приложима за предварително 
определеното местоназначение.

заличава се

Or. en
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Изменение 548
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

(108) Спазването на ограниченията по 
отношение на стойността следва да 
се гарантира в момента на 
определяне на възстановяванията при 
износ чрез мониторинг на 
плащанията съгласно правилата, 
отнасящи се до Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието. 
Мониторингът може да бъде улеснен 
чрез задължително предварително 
определяне на възстановяванията при 
износ, като се допуска 
възможността, в случай на 
диференцирани възстановявания при 
износ, за промяна в посоченото 
местоназначение в рамките на един 
географски район, където се прилага 
единна ставка на възстановяване при 
износ. В случай на промяна на 
местоназначението следва да се 
изплатят възстановяванията при 
износ, приложими за 
действителното местоназначение, 
като горната граница на сумата да е 
приложима за предварително 
определеното местоназначение.

заличава се

Or. fr

Изменение 549
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 108
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(108) Спазването на ограниченията по 
отношение на стойността следва да 
се гарантира в момента на 
определяне на възстановяванията при 
износ чрез мониторинг на 
плащанията съгласно правилата, 
отнасящи се до Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието. 
Мониторингът може да бъде улеснен 
чрез задължително предварително 
определяне на възстановяванията при 
износ, като се допуска 
възможността, в случай на 
диференцирани възстановявания при 
износ, за промяна в посоченото 
местоназначение в рамките на един 
географски район, където се прилага 
единна ставка на възстановяване при 
износ. В случай на промяна на 
местоназначението следва да се 
изплатят възстановяванията при 
износ, приложими за 
действителното местоназначение, 
като горната граница на сумата да е 
приложима за предварително 
определеното местоназначение.

заличава се

Or. fr

Изменение 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

(109) Спазването на количествените 
ограничения следва да се гарантира 
чрез надеждна и ефективна система 
за мониторинг. За тази цел 
отпускането на възстановяванията 
при износ следва да се обвърже с 

заличава се
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лицензия за износ. 
Възстановяванията при износ следва 
да се отпускат до наличните 
лимити, в зависимост от 
конкретното положение на всеки 
съответен продукт. Изключения от 
това правило следва да бъдат 
разрешени само в случай на 
преработени продукти, които не са 
изброени в приложение І към Договора 
и за които не важат ограниченията 
за обем. Следва да бъде предвидена 
възможност за дерогация от 
стриктното спазване на правила за 
управление, когато не съществува 
вероятност износът, за който се 
предоставят възстановявания при 
износ, да надвиши определените 
количества.

Or. en

Изменение 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

(109) Спазването на количествените 
ограничения следва да се гарантира 
чрез надеждна и ефективна система 
за мониторинг. За тази цел 
отпускането на възстановяванията 
при износ следва да се обвърже с 
лицензия за износ. 
Възстановяванията при износ следва 
да се отпускат до наличните 
лимити, в зависимост от 
конкретното положение на всеки 
съответен продукт. Изключения от 
това правило следва да бъдат 
разрешени само в случай на 
преработени продукти, които не са 
изброени в приложение І към Договора 

заличава се
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и за които не важат ограниченията 
за обем. Следва да бъде предвидена 
възможност за дерогация от 
стриктното спазване на правила за 
управление, когато не съществува 
вероятност износът, за който се 
предоставят възстановявания при 
износ, да надвиши определените 
количества.

Or. en

Изменение 552
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

(109) Спазването на количествените 
ограничения следва да се гарантира 
чрез надеждна и ефективна система 
за мониторинг. За тази цел 
отпускането на възстановяванията 
при износ следва да се обвърже с 
лицензия за износ. 
Възстановяванията при износ следва 
да се отпускат до наличните 
лимити, в зависимост от 
конкретното положение на всеки 
съответен продукт. Изключения от 
това правило следва да бъдат 
разрешени само в случай на 
преработени продукти, които не са 
изброени в приложение I към Договора 
и за които не важат ограниченията 
за обем. Следва да бъде предвидена 
възможност за дерогация от 
стриктното спазване на правила за 
управление, когато не съществува 
вероятност износът, за който се 
предоставят възстановявания при 
износ, да надвиши определените 

заличава се
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количества.

Or. fr

Изменение 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) В случай на износ на живи 
животни от рода на едрия рогат 
добитък следва да бъде предвидена 
възможност възстановяванията при 
износ да се предоставят и изплащат 
само ако са спазени установените в 
законодателството на Съюза 
разпоредби относно хуманното 
отношение към животните, и по-
специално защитата на животните 
по време на транспортиране.

заличава се

Or. en

Изменение 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) В случай на износ на живи 
животни от рода на едрия рогат 
добитък следва да бъде предвидена 
възможност възстановяванията при 
износ да се предоставят и изплащат 
само ако са спазени установените в 
законодателството на Съюза 
разпоредби относно хуманното 
отношение към животните, и по-
специално защитата на животните 

заличава се



PE492.801v01-00 82/183 AM\907930BG.doc

BG

по време на транспортиране.

Or. en

Изменение 555
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) В случай на износ на живи 
животни от рода на едрия рогат 
добитък следва да бъде предвидена 
възможност възстановяванията при 
износ да се предоставят и изплащат 
само ако са спазени установените в 
законодателството на Съюза 
разпоредби относно хуманното 
отношение към животните, и по-
специално защитата на животните 
по време на транспортиране.

заличава се

Or. fr

Изменение 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

(111) С цел да се гарантира равен 
достъп до възстановяванията при 
износ за износителите на 
обхванатите от настоящия 
регламент селскостопански 
продукти, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 

заличава се
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на прилагането на някои правила за 
селскостопански продукти към 
продуктите, изнасяни под формата 
на преработени продукти.

Or. en

Изменение 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

(111) С цел да се гарантира равен 
достъп до възстановяванията при 
износ за износителите на 
обхванатите от настоящия 
регламент селскостопански 
продукти, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на прилагането на някои правила за 
селскостопански продукти към 
продуктите, изнасяни под формата 
на преработени продукти.

заличава се

Or. en

Изменение 558
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

(111) С цел да се гарантира равен 
достъп до възстановяванията при 
износ за износителите на 
обхванатите от настоящия 

заличава се
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регламент селскостопански 
продукти, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на прилагането на някои правила за 
селскостопански продукти към 
продуктите, изнасяни под формата 
на преработени продукти.

Or. fr

Изменение 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) С цел да се насърчат 
износителите да спазват условията 
за хуманно отношение към 
животните и да се даде възможност 
на компетентните органи да 
контролират правилното 
предоставяне на възстановяванията 
при износ, когато това зависи от 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на спазването 
на изискванията за хуманно 
отношение към животните извън 
митническата територия на Съюза, 
включително използването на 
независими трети страни.

заличава се

Or. en

Изменение 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) С цел да се насърчат износителите 
да спазват условията за хуманно 
отношение към животните и да се даде 
възможност на компетентните 
органи да контролират правилното 
предоставяне на възстановяванията 
при износ, когато това зависи от 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните извън митническата 
територия на Съюза, включително 
използването на независими трети 
страни.

(112) С цел да се насърчат износителите 
да спазват условията за хуманно 
отношение към животните, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните извън митническата 
територия на Съюза, включително 
използването на независими трети 
страни.

Or. en

Изменение 561
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) С цел да се насърчат износителите 
да спазват условията за хуманно 
отношение към животните и да се даде 
възможност на компетентните 
органи да контролират правилното 
предоставяне на възстановяванията 
при износ, когато това зависи от 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните, 
на Комисията следва да се делегира 

(112) С цел да се насърчат износителите 
да спазват условията за хуманно 
отношение към животните, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните извън митническата 
територия на Съюза, включително 
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правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните извън митническата 
територия на Съюза, включително 
използването на независими трети 
страни.

използването на независими трети 
страни.

Or. fr

Изменение 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

(113) С цел да се гарантира, че 
операторите спазват своите 
задължения при участие в тръжни 
процедури, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на определянето на главното 
изискване, което обуславя 
освобождаването на гаранциите за 
лицензии в случаите на 
възстановявания при износ, 
определени чрез тръжна процедура.

заличава се

Or. en

Изменение 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

(113) С цел да се гарантира, че заличава се
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операторите спазват своите 
задължения при участие в тръжни 
процедури, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на определянето на главното 
изискване, което обуславя 
освобождаването на гаранциите за 
лицензии в случаите на 
възстановявания при износ, 
определени чрез тръжна процедура.

Or. en

Изменение 564
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

(113) С цел да се гарантира, че 
операторите спазват своите 
задължения при участие в тръжни 
процедури, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на определянето на главното 
изискване, което обуславя 
освобождаването на гаранциите за 
лицензии в случаите на 
възстановявания при износ, 
определени чрез тръжна процедура.

заличава се

Or. fr

Изменение 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Предложение за регламент
Съображение 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се сведе до минимум 
административната тежест за 
операторите и компетентните 
органи, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на актовете за определяне на 
праговете, под които може да не се 
изисква спазване на задължението за 
издаване или представяне на лицензия 
за износ, за определяне на 
местоназначенията или операциите, 
за които може да бъде обосновано 
освобождаване от задължението за 
представяне на лицензия за износ, и за 
разрешаване в обосновани ситуации 
лицензиите за износ да бъдат 
издавани впоследствие.

заличава се

Or. en

Изменение 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се сведе до минимум 
административната тежест за 
операторите и компетентните 
органи, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на актовете за определяне на 
праговете, под които може да не се 
изисква спазване на задължението за 
издаване или представяне на лицензия 

заличава се
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за износ, за определяне на 
местоназначенията или операциите, 
за които може да бъде обосновано 
освобождаване от задължението за 
представяне на лицензия за износ, и за 
разрешаване в обосновани ситуации 
лицензиите за износ да бъдат 
издавани впоследствие.

Or. en

Изменение 567
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се сведе до минимум 
административната тежест за 
операторите и компетентните 
органи, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
някои актове в съответствие с 
член 290 от Договора по отношение 
на актовете за определяне на 
праговете, под които може да не се 
изисква спазване на задължението за 
издаване или представяне на лицензия 
за износ, за определяне на 
местоназначенията или операциите, 
за които може да бъде обосновано 
освобождаване от задължението за 
представяне на лицензия за износ, и за 
разрешаване в обосновани ситуации 
лицензиите за износ да бъдат 
издавани впоследствие.

заличава се

Or. fr

Изменение 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Предложение за регламент
Съображение 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

(115) С цел съобразяване с 
практическите ситуации, в които е 
оправдана пълна или частична 
допустимост до възстановявания при 
износ, и с цел подпомагане на 
операторите да покрият 
потребностите в периода между 
представянето на заявлението и 
окончателното изплащане на 
възстановяването при износ, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на мерките, 
отнасящи се до: друга дата за 
възстановяването; последствията по 
отношение на плащането на 
възстановяването при износ, когато 
продуктовият код или 
местоназначение, посочени в 
лицензията, не отговарят на 
действителния продукт или 
местоназначение; авансово плащане 
на възстановяванията при износ, в 
това число условията за представяне 
и освобождаване на гаранция; 
проверки и доказателства, когато 
има съмнения относно 
действителното местоназначение на 
продуктите, в това число 
възможността за реимпорт в 
митническата територия на Съюза; 
местоназначенията, които се 
считат за износ от Съюза, и 
включване на местоназначения 
митническата територия на Съюза, 
допустими за възстановявания при 
износ.

заличава се

Or. en
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Изменение 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

(115) С цел съобразяване с 
практическите ситуации, в които е 
оправдана пълна или частична 
допустимост до възстановявания при 
износ, и с цел подпомагане на 
операторите да покрият 
потребностите в периода между 
представянето на заявлението и 
окончателното изплащане на 
възстановяването при износ, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на мерките, 
отнасящи се до: друга дата за 
възстановяването; последствията по 
отношение на плащането на 
възстановяването при износ, когато 
продуктовият код или 
местоназначение, посочени в 
лицензията, не отговарят на 
действителния продукт или 
местоназначение; авансово плащане 
на възстановяванията при износ, в 
това число условията за представяне 
и освобождаване на гаранция; 
проверки и доказателства, когато 
има съмнения относно 
действителното местоназначение на 
продуктите, в това число 
възможността за реимпорт в 
митническата територия на Съюза; 
местоназначенията, които се 
считат за износ от Съюза, и 
включване на местоназначения в 
митническата територия на Съюза, 
допустими за възстановявания при 
износ.

заличава се

Or. en
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Изменение 570
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

(115) С цел съобразяване с 
практическите ситуации, в които е 
оправдана пълна или частична 
допустимост до възстановявания при 
износ, и с цел подпомагане на 
операторите да покрият 
потребностите в периода между 
представянето на заявлението и 
окончателното изплащане на 
възстановяването при износ, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на мерките, 
отнасящи се до: друга дата за 
възстановяването; последствията по 
отношение на плащането на 
възстановяването при износ, когато 
продуктовият код или 
местоназначение, посочени в 
лицензията, не отговарят на 
действителния продукт или 
местоназначение; авансово плащане 
на възстановяванията при износ, в 
това число условията за 
предоставяне и освобождаване на 
гаранция; проверки и доказателства, 
когато има съмнения относно 
действителното местоназначение на 
продуктите, в това число 
възможността за реимпорт в 
митническата територия на Съюза; 
местоназначенията, които се 
считат за износ от Съюза, и 
включване на местоназначения в 
митническата територия на Съюза, 
допустими за възстановявания при 

заличава се
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износ.

Or. fr

Изменение 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

(116) С цел да се гарантира, че 
продуктите, които се ползват от 
възстановявания при износ, се 
изнасят от митническата 
територия на Съюза, и да се избегне 
тяхното връщане в тази територия, 
както и за да се сведе до минимум 
административната тежест за 
операторите при генерирането и 
предоставянето на доказателства, че 
продуктите, за които има 
възстановявания при износ, са 
пристигнали в държавата на 
местоназначение — при 
диференцираните възстановявания, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на мерките, 
отнасящи се до: срока, в който 
трябва да бъде приключено 
напускането на митническата 
територия на Съюза, в това число 
времето за временно повторно 
въвеждане; преработката, на която 
продуктите, ползващи се от 
възстановявания при износ, могат да 
бъдат подложени през този период; 
доказателството за достигане до 
местоназначението — при 
диференцираните възстановявания; 
праговете на възстановявания и 
условията, при които износителите 
могат да бъдат освободени от 

заличава се
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задължението за представяне на 
такова доказателство; и условията 
за одобряване от независими трети 
страни на доказателството за 
достигане на местоназначението —
при диференцираните 
възстановявания.

Or. en

Изменение 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

(116) С цел да се гарантира, че 
продуктите, които се ползват от 
възстановявания при износ, се 
изнасят от митническата 
територия на Съюза, и да се избегне 
тяхното връщане в тази територия, 
както и за да се сведе до минимум 
административната тежест за 
операторите при генерирането и 
предоставянето на доказателства, че 
продуктите, за които има 
възстановявания при износ, са 
пристигнали в държавата на 
местоназначение — при 
диференцираните възстановявания, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на мерките, 
отнасящи се до: срока, в който 
трябва да бъде приключено 
напускането на митническата 
територия на Съюза, в това число 
времето за временно повторно 
въвеждане; преработката, на която 
продуктите, ползващи се от 
възстановявания при износ, могат да 
бъдат подложени през този период; 

заличава се
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доказателството за достигане до 
местоназначението — при 
диференцираните възстановявания; 
праговете на възстановявания и 
условията, при които износителите 
могат да бъдат освободени от 
задължението за представяне на 
такова доказателство; и условията 
за одобряване от независими трети 
страни на доказателството за 
достигане на местоназначението —
при диференцираните 
възстановявания.

Or. en

Изменение 573
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

(116) С цел да се гарантира, че 
продуктите, които се ползват от 
възстановявания при износ, се 
изнасят от митническата 
територия на Съюза, и да се избегне 
тяхното връщане в тази територия, 
както и за да се сведе до минимум 
административната тежест за 
операторите при генерирането и 
предоставянето на доказателства, че 
продуктите, за които има 
възстановявания при износ, са 
пристигнали в държавата на 
местоназначение — при 
диференцираните възстановявания, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема някои 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора по отношение на мерките, 
отнасящи се до: срока, в който 
трябва да бъде приключено 

заличава се
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напускането на митническата 
територия на Съюза, в това число 
времето за временно повторно 
въвеждане; преработката, на която 
продуктите, ползващи се от 
възстановявания при износ, могат да 
бъдат подложени през този период; 
доказателството за достигане до 
местоназначението — при 
диференцираните възстановявания; 
праговете на възстановявания и 
условията, при които износителите 
могат да бъдат освободени от 
задължението за представяне на 
такова доказателство; и условията 
за одобряване от независими трети 
страни на доказателството за 
достигане на местоназначението —
при диференцираните 
възстановявания.

Or. fr

Изменение 574
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

(116) С цел да се гарантира, че 
продуктите, които се ползват от 
възстановявания при износ, се изнасят 
от митническата територия на Съюза, и 
да се избегне тяхното връщане в тази 
територия, както и за да се сведе до 
минимум административната тежест за 
операторите при генерирането и 
предоставянето на доказателства, че 
продуктите, за които има 
възстановявания при износ, са 
пристигнали в държавата на 
местоназначение — при 
диференцираните възстановявания, на 
Комисията следва да се делегира 

(116) С цел да се гарантира, че 
продуктите, които се ползват от 
възстановявания при износ, се изнасят 
от митническата територия на Съюза, и 
да се избегне тяхното връщане в тази 
територия, както и за да се сведе до 
минимум административната тежест за 
операторите при генерирането и 
предоставянето на доказателства, че 
продуктите, за които има 
възстановявания при износ, са 
пристигнали в държавата на 
местоназначение — при 
диференцираните възстановявания, на 
Комисията следва да се делегира 
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правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на мерките, отнасящи се до: 
срока, в който трябва да бъде 
приключено напускането на 
митническата територия на Съюза, в 
това число времето за временно 
повторно въвеждане; преработката, на 
която продуктите, ползващи се от 
възстановявания при износ, могат да 
бъдат подложени през този период; 
доказателството за достигане до 
местоназначението — при 
диференцираните възстановявания; 
праговете на възстановявания и 
условията, при които износителите 
могат да бъдат освободени от 
задължението за представяне на такова 
доказателство; и условията за 
одобряване от независими трети страни 
на доказателството за достигане на 
местоназначението — при 
диференцираните възстановявания.

правомощието да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора по 
отношение на мерките, отнасящи се до: 
срока, в който трябва да бъде 
приключено напускането на 
митническата територия на Съюза, в 
това число времето за временно 
повторно въвеждане; преработката, на 
която продуктите, ползващи се от 
възстановявания при износ, могат да 
бъдат подложени през този период; 
доказателството за достигане до 
местоназначението — при 
диференцираните възстановявания; 
праговете на възстановявания и 
условията, при които износителите 
могат да бъдат освободени от 
задължението за представяне на такова 
доказателство; и условията за 
одобряване от независими трети страни 
на доказателството за достигане на 
местоназначението — при 
диференцираните възстановявания. При 
всички случаи Комисията следва да 
следи износът да не конкурира 
местното производство в държавите 
на местоназначение.

Or. fr

Изменение 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

(117) С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
различните сектори, на Комисията 
следва да се делегира правомощието 
да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
по отношение на специфичните 
изисквания и условия по отношение 

заличава се
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на операторите и продуктите, 
отговарящи на условията за 
възстановяване при износ, в това 
число по-специално определението и 
характеристиките на продуктите, 
както и установяването на 
коефициенти за целите на 
изчисляване на възстановяванията 
при износ.

Or. en

Изменение 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

(117) С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
различните сектори, на Комисията 
следва да се делегира правомощието 
да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
по отношение на специфичните 
изисквания и условия по отношение 
на операторите и продуктите, 
отговарящи на условията за 
възстановяване при износ, в това 
число по-специално определението и 
характеристиките на продуктите, 
както и установяването на 
коефициенти за целите на 
изчисляване на възстановяванията 
при износ.

заличава се
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Изменение 577
José Bové
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 117

Текст, предложен от Комисията Изменение

(117) С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
различните сектори, на Комисията 
следва да се делегира правомощието 
да приема някои актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
по отношение на специфичните 
изисквания и условия по отношение 
на операторите и продуктите, 
отговарящи на условията за 
възстановяване при износ, в това 
число по-специално определението и 
характеристиките на продуктите, 
както и установяването на 
коефициенти за целите на 
изчисляване на възстановяванията 
при износ.

заличава се
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Изменение 578
Britta Reimers

Предложение за регламент
Съображение 120

Текст, предложен от Комисията Изменение

(120) В съответствие с член 42 от 
Договора разпоредбите на Договора 
относно конкуренцията се прилагат по 
отношение на производството и 
търговията със селскостопански 
продукти само доколкото това е 
определено от законодателството на 
Съюза в рамките на член 43, 
параграфи 2 и 3 от Договора и в 
съответствие с предвидената там 
процедура.

(120) В съответствие с член 42 от 
Договора разпоредбите на Договора 
относно конкуренцията се прилагат по 
отношение на производството и 
търговията със селскостопански 
продукти само доколкото това е 
определено от законодателството на 
Съюза в рамките на член 43, параграф 2 
от Договора и в съответствие с 
предвидената там процедура.

Or. en
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Обосновка

Член 43, параграф 3 е изключението от обикновената законодателна процедура, с 
което Съветът приема мерки за определяне на цените, помощите и количествените 
ограничения. В Съображение 120 ние искаме тези мерки във връзка с конкуренцията 
да бъдат предприети по процедурата за съвместно вземане на решение. Поради това 
с настоящото изменение се заличава позоваването на член 43, параграф 3.

Изменение 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

(123) Следва да бъде разрешен 
специален подход по отношение на 
някои дейности на междубраншовите 
организации, при условие че те не 
водят до раздробяване на пазарите, не 
засягат стабилното функциониране 
на ООП, не нарушават и не 
премахват конкуренцията, не водят 
до определяне на цени и не създават 
дискриминация.

заличава се
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Изменение 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Съображение 128

Текст, предложен от Комисията Изменение

(128) Във Финландия отглеждането на 
захарно цвекло е обусловено от 
определени географски и климатични 
условия, които биха повлияли
неблагоприятно на сектора извън 
общото въздействие на реформата в 
сектора на захарта. Следователно на

(128) Отглеждането на захарно цвекло
се извършва в региони на север от 60 
паралел и на юг от 44 паралел,
обусловено от определени географски и 
климатични условия, които влияят
неблагоприятно на сектора извън 
общото въздействие на реформата в 
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тази държава членка следва да се 
разреши на постоянна основа да
извършва национални плащания в полза 
на своите производители на захарно 
цвекло.

сектора на захарта. Следователно на
определени държави членки следва да 
се разреши на постоянна основа да
извършват национални плащания в 
полза на своите производители на 
захарно цвекло.

Or. es

Изменение 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 132

Текст, предложен от Комисията Изменение

(132) Следва да бъдат предвидени 
специални интервенционни мерки, с цел 
да се реагира ефективно и ефикасно при 
опасност от смущения на пазара. Следва 
да се определи обхватът на тези мерки.

(132) Следва да бъдат предвидени 
специални интервенционни мерки, с цел 
да се реагира ефективно и ефикасно при 
опасност от смущения на пазара. Следва 
да се определи обхватът на тези мерки.
Следва да бъдат въведени механизми 
за предпазна клауза с цел справяне със 
смущенията на пазара.

Or. fr

Изменение 582
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 143

Текст, предложен от Комисията Изменение

(143) Комисията следва да приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение, когато това се налага в 
надлежно обосновани случаи поради 
наложителни причини за спешност във 
връзка с приемане, изменение или 
отмяна на предпазните мерки на Съюза, 
с временно преустановяване на 

(143) Комисията следва да има право да 
приема делегирани актове с незабавно 
приложение съгласно член 161, когато 
това се налага в надлежно обосновани 
случаи поради наложителни причини за 
спешност във връзка с приемане, 
изменение или отмяна на предпазните 
мерки на Съюза, с временно 
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използването на режима обработка под 
митнически контрол или режимите 
активно или пасивно усъвършенстване, 
ако е необходимо да се реагира 
незабавно на пазарната ситуация, и с 
разрешаването на специфични проблеми 
при неотложна ситуация, ако са 
необходими такива незабавни действия 
за справяне с проблемите.

преустановяване на използването на 
режима обработка под митнически 
контрол или режимите активно или 
пасивно усъвършенстване, ако е 
необходимо да се реагира незабавно на 
пазарната ситуация, и с разрешаването 
на специфични проблеми при 
неотложна ситуация, ако са необходими 
такива незабавни действия за справяне с 
проблемите.

Or. de

Изменение 583
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 143a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(143а) Следва да се приемат предпазни 
мерки, по-конкретно когато 
селскостопанските продукти, внос от 
трети страни, не гарантират 
безопасност и проследяемост и не 
отговарят на всички санитарни и 
екологични изисквания, както и на 
условията за хуманно отношение към 
животните, въведени на вътрешния 
пазар, в случай на криза на пазарите 
или когато се установят 
неизпълнения на условията, посочени 
в удостоверенията за внос, по 
отношение на цени, количества или 
срокове. Този контрол върху 
спазването на условията за внос на 
селскостопански продукти трябва да 
се осъществява чрез интегрирана 
система за контрол на вноса в ЕС в 
реално време.

Or. fr
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Обосновка

Следва да се установят гъвкави процедури за контрол по границите на Съюза, които 
да позволяват бързо да се открива и предотвратява внос на селскостопански 
продукти, които могат да бъдат нелоялна конкуренция на продуктите от ЕС или да 
причинят дисбаланс на вътрешния пазар.

Изменение 584
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 143а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(143а) Следва да бъдат приети 
предпазни мерки особено, когато 
селскостопански продукти, внесени 
от трети страни, не предлагат 
гаранции за безопасността на 
храните и проследяването и не 
съответстват напълно с условията 
за здравето, околната среда и 
хуманното отношение към 
животните, които се прилагат към 
вътрешния пазар, когато пазарите са 
в криза или когато има доказателство 
за отклоняване от условията на 
разрешителните за внос по 
отношение на цени, количества или 
графици. Контролът, който трябва 
да се осъществява върху условията, 
при които се внасят селскостопански 
продукти, следва да бъде 
осъществяван под формата на 
интегрирана система за наблюдение в 
реално време на вноса в ЕС.

Or. pt

Изменение 585
Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Съображение 144

Текст, предложен от Комисията Изменение

(144) По отношение на някои мерки в 
рамките на настоящия регламент, 
които изискват бързи действия или 
се състоят само в прилагане на 
общите разпоредби към специфични 
ситуации, без да са свързани със 
свобода на преценка, Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение, без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Or. de

Изменение 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 145а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(145а) През последните години 
десетки хиляди млекопроизводители 
във всички части на ЕС са принудени 
да спрат производството поради 
убийствените производствени цени, 
които не покриват разходите за 
производство. Настоящото 
състояние на сектора на млякото е 
неразривно свързано с неговата 
либерализация и с увеличаването на 
квотите за производство с оглед на 
тяхното премахване.

Or. pt

Изменение 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Предложение за регламент
Съображение 145б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(145б) Лозарството е основна 
селскостопанска дейност, особено в 
южноевропейските държави, и 
защитата срещу премахване на 
правата за засаждане на лози допълва 
риска от изчезване на засегнатите 
селскостопански продукти.

Or. pt

Изменение 588
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите 
за мляко, квотите за захар и други 
мерки в сектора на захарта и 
ограниченията по отношение на 
засаждането на лози, както и някои 
държавни помощи, ще изтекат в 
рамките на разумен период след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

заличава се

Or. fr

Изменение 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите 
за мляко, квотите за захар и други 
мерки в сектора на захарта и 
ограниченията по отношение на 
засаждането на лози, както и някои 
държавни помощи, ще изтекат в 
рамките на разумен период след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

заличава се

Or. pt

Изменение 590
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите 
за мляко, квотите за захар и други 
мерки в сектора на захарта и 
ограниченията по отношение на 
засаждането на лози, както и някои 
държавни помощи, ще изтекат в 
рамките на разумен период след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

заличава се
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Or. pt

Изменение 591
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите 
за мляко, квотите за захар и други 
мерки в сектора на захарта и 
ограниченията по отношение на
засаждането на лози, както и някои 
държавни помощи, ще изтекат в 
рамките на разумен период след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

(146) Премахването на няколко квоти 
и системи за производствени права 
(захар, мляко и права за засаждане на 
лози) трябва да бъде оценено 
подробно, като се вземе предвид 
специфичната ситуация, която 
преобладава във всеки от въпросните 
сектори, и въздействието й в 
рамките на Съюза на секторно и 
териториално равнище.

Or. pt

Изменение 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите за 
мляко, квотите за захар и други мерки в 
сектора на захарта и ограниченията по 
отношение на засаждането на лози, 
както и някои държавни помощи, ще
изтекат в рамките на разумен период 

(146) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 няколко секторни мерки, в 
това число относно квотите за мляко, 
квотите за захар и други мерки в 
сектора на захарта и ограниченията по 
отношение на засаждането на лози, 
както и някои държавни помощи, в 
следствие на решения, взети в 
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след влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

миналото, следва да изтекат в рамките 
на кратък период след влизането в сила 
на настоящия регламент. Поради 
условията на твърде голяма 
нестабилност на цените на 
европейските и на международните 
селскостопански пазари и поради 
трудните бюджетни условия, е 
необходимо връщане към принципа на 
оттегляне на тези инструменти за 
управление на предлагането, 
изключително важни за 
стабилността на доходите на 
селскостопанските производители и 
сигурността на доставките за 
потребителите. Правата на 
засаждане следва да бъдат запазени 
най-вече в лозаро-винарския сектор.

Or. fr

Изменение 593
Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите за 
мляко, квотите за захар и други мерки в 
сектора на захарта и ограниченията по 
отношение на засаждането на лози, 
както и някои държавни помощи, ще 
изтекат в рамките на разумен период 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите за 
мляко, квотите за захар и други мерки в 
сектора на захарта и ограниченията по 
отношение на засаждането на лози, 
както и някои държавни помощи, ще 
изтекат в рамките на разумен период 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. Квотите за захар и другите 
мерки в сектора на захарта следва 
напълно да изтекат преди края на 
2020 г. След отмяната на Регламент (ЕС) 
№ [COM(2010)0799] съответните 
разпоредби следва да продължат да се 
прилагат до края на съответните схеми.
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Or. en

Изменение 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите за 
мляко, квотите за захар и други мерки 
в сектора на захарта и ограниченията 
по отношение на засаждането на лози, 
както и някои държавни помощи, ще 
изтекат в рамките на разумен период 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)0799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите за 
мляко и ограниченията по отношение на 
засаждането на лози, както и някои 
държавни помощи, ще изтекат в 
рамките на разумен период след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

Or. de

Изменение 595
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 146а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146а) Все пак поради икономически, 
социални и екологични причини, 
както и причини, свързани със 
земеползването, и за да се 
предотврати обезлюдяването на
селските райони с лозаро-винарски 
традиции, освен запазването на 
контрола, разнообразието, престижа 
и качеството на лозаро-винарските 
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продукти, натрупани и признати през 
годините, следва да се удължи и 
срокът, предвиден за прекратяване на 
действащата система за 
ограничаване на правата за засаждане 
на лозя след датите, съгласно 
настоящата нормативна уредба (31 
декември 2015 г. или 31 декември 
2018 г., в зависимост от конкретния 
случай).

Or. es

Обосновка

Тази схема е основна за конкуренцията на европейските вина с извънобщностно 
предлагане и освен това ще наруши сериозно вътреобщностната конкуренция, и ще 
доведе до повсеместно намаляване на качеството на продукцията и последващ спад 
на цените на гроздето и виното.

Изменение 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 146а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146а) Квотите за мляко, квотите за 
захар, правата на засаждане на лозови 
насаждения представляват 
инструменти за регулиране на 
пазарите, които могат да дадат 
възможност за постигане на целите 
на ОСП за достоен жизнен стандарт 
за селскостопанските производители.

Or. fr

Изменение 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 147
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(147) С цел да се гарантира плавен 
преход от уредбата, предвидена в 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)0799], 
към разпоредбите на настоящия 
регламент, Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема преходни 
мерки.

заличава се

Or. fr

Изменение 598
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 149

Текст, предложен от Комисията Изменение

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на 
пазара на млякото и млечните 
продукти и предвид структурата на 
веригата на доставките. Поради това 
те следва да се прилагат достатъчно 
дълго (преди и след премахването на 
квотите за мляко), за да могат да имат 
пълен ефект. Предвид значителното им 
въздействие обаче, те все пак следва да 
са временни по характер и да подлежат 
на преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

(149) Договорните взаимоотношения в 
сектора на млякото и млечните 
продукти следва да се прилагат 
достатъчно дълго, за да могат да имат 
пълен ефект. Предвид значителното им 
въздействие обаче, те все пак следва да 
са временни по характер и да подлежат 
на преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,
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Or. pt

Изменение 599
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 149

Текст, предложен от Комисията Изменение

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго (преди и 
след премахването на квотите за 
мляко), за да могат да имат пълен 
ефект. Предвид значителното им 
въздействие обаче, те все пак следва да 
са временни по характер и да подлежат 
на преразглеждане. Комисията следва 
да приеме доклади относно развитието 
на пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго, за да могат 
да имат пълен ефект. Предвид 
значителното им въздействие обаче, те 
все пак следва да подлежат на 
противоречиви оценки преди вземане 
на окончателно решение. Комисията 
следва да приеме доклади относно 
развитието на пазара на млякото, които 
да включват по-специално 
потенциалните стимули за насърчаване 
на селскостопанските производители да 
сключват споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 30 юни 2018 г.,

Or. fr

Изменение 600
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 149
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго (преди и 
след премахването на квотите за 
мляко), за да могат да имат пълен 
ефект. Предвид значителното им 
въздействие обаче, те все пак следва да 
са временни по характер и да подлежат 
на преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго, за да могат 
да имат пълен ефект. Предвид 
значителното им въздействие обаче, те 
все пак следва да са временни по 
характер и да подлежат на 
преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

Or. pt

Изменение 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 149

Текст, предложен от Комисията Изменение

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
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предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго (преди и 
след премахването на квотите за 
мляко), за да могат да имат пълен 
ефект. Предвид значителното им 
въздействие обаче, те все пак следва да 
са временни по характер и да подлежат 
на преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго, за да могат 
да имат пълен ефект. Предвид 
значителното им въздействие обаче, те 
все пак следва да са временни по 
характер и да подлежат на 
преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

Or. pt

Изменение 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 149

Текст, предложен от Комисията Изменение

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго (преди и 
след премахването на квотите за 
мляко), за да могат да имат пълен 
ефект. Предвид значителното им 
въздействие обаче, те все пак следва да 
са временни по характер и да подлежат 
на преразглеждане. Комисията следва да 

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго, за да могат 
да имат пълен ефект. Предвид 
значителното им въздействие обаче, те 
все пак следва да са временни по 
характер и да подлежат на 
преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
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приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
и до 31 декември 2018 г.,

Or. pt

Изменение 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Национални преференции

1. Когато балансът на 
селскостопански храни в дадена 
държава членка остава в сериозен и 
постоянен дефицит, тя може да 
приложи принципа на националните 
преференции чрез установяване и 
прилагане на система за 
задължителни пазарни квоти за 
националната продукция, като 
вносът би служил за допълване на 
националното производство.
2. Принципът, установен в член 1, 
спира да се прилага след три 
последователни години или след шест 
години с прекъсване, през които е 
имало устойчив ръст на производство 
на селскостопански храни, и 
дефицитът съответно е намалял. 

Or. pt
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Изменение 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) тютюн, част XIV от приложение I; н) суров тютюн, част XIV от 
приложение I;

Or. es

Обосновка

В съответствие с правилното обозначаване на сектора на суровия тютюн.

Изменение 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) тютюн, част XIV от приложение I; н) суров тютюн, част XIV от 
приложение I;

Or. es

Обосновка

В съответствие с правилното обозначаване на сектора на суровия тютюн.

Изменение 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ч)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ч) други продукти, част XXIV от заличава се



AM\907930BG.doc 117/183 PE492.801v01-00

BG

приложение I.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията разширява обхвата на това, което е включено като 
селскостопански продукти. Това е разширяване на обхвата, което не е в 
съответствие с пазарната ориентация.

Изменение 607
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ч)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ч) други продукти, част XXIV от 
приложение I.

заличава се

Or. en

Изменение 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчитат специфичните 
характеристики на сектора на ориза, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 с цел 
актуализиране на определенията, 
отнасящи се до сектора на ориза, 
посочени в част I от приложение II.

заличава се

Or. es
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Обосновка

Определенията, отнасящи се до сектора на ориза, са от съществено значение. 
Тяхното изменение не следва да се извършва чрез делегиран акт.

Изменение 609
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчитат специфичните 
характеристики на сектора на ориза, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 с цел 
актуализиране на определенията, 
отнасящи се до сектора на ориза, 
посочени в част I от приложение II.

заличава се

Or. en

Обосновка

Актуализирането на определенията за сектора на ориза от страна на Комисията би 
могло да крие риск от поставянето на определени сортове ориз в по-благоприятно 
положение спрямо други. Поради това с настоящото изменение се заличава член 3, 
параграф 3.

Изменение 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчитат специфичните 
характеристики на сектора на ориза, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 с цел 

заличава се
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актуализиране на определенията, 
отнасящи се до сектора на ориза, 
посочени в част I от приложение II.

Or. es

Обосновка

Счита се, че определенията в сектора на ориза представляват елемент от 
съществено значение и като такъв са включени в съответния основен акт, от което 
следва, че не са предмет на каквито и да е промени, извършвани чрез делегиран акт.

Изменение 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия регламент 
„по-слабо развити региони“ означава 
регионите, определени като такива в 
член 82, параграф 2, буква а) от 
Регламент (EС) № [COM(2011)0615] за 
определяне на общи приложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006.

4. За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:

а) „по-слабо развити региони“ означава 
регионите, определени като такива в 
член 82, параграф 2, буква а) от 
Регламент (EС) № [COM(2011)0615] за 
определяне на общи приложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
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Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006;
б) „екстремни метеорологични 
събития“ означава метеорологични 
условия, подобни на природни 
бедствия, например силни ветрове, 
слана, градушка, поледица, дъжд или 
суша, които унищожават или 
намаляват продукцията до степен, 
надвишаваща 30 % от средната 
годишна продукция на даден 
земеделски производител. Средната 
годишна продукция се изчислява 
съгласно предходния тригодишен 
период или средния размер за три 
години, въз основа на предходния 
петгодишен период, като се 
изключат годините с най-висока и 
най-ниска стойност;
в) „местни продукти“ означава 
продукти, произведени в рамките на 
не повече от 150 км от мястото, на 
което се консумират. 

Or. pt

Изменение 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За целите на настоящия 
регламент „неблагоприятни 
климатични условия“ означава 
неблагоприятни метеорологични 
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условия като слана, градушка, 
поледица, дъжд или суша, които 
причиняват унищожаване или 
намаляване на общата продукция или 
на продукцията от определена 
селскостопанска култура с над 30 % 
спрямо средната годишна продукция 
на определен селскостопански 
производител. Тази средна годишна 
продукция се изчислява въз основа на 
предходния тригодишен период или на 
средния размер за три години, въз 
основа на предходния петгодишен 
период, като се изключат годините с 
най-висока и най-ниска стойност.

Or. en

Изменение 613
José Bové
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. За целите на настоящия 
регламент „усъвършенствани 
системи за устойчивото 
производство“, „усъвършенствани 
методи за устойчивото 
производство“, „усъвършенствани 
мерки за устойчивото производство“ 
означават селскостопански 
практики, които са извън правилата 
по отношение на кръстосаното 
спазване, определени в Регламент (ЕС) 
№ [...] (хоризонталния регламент за 
ОСП), и в процес на непрекъснато 
усъвършенстване за подобряване на 
управлението на естествените 
хранителни вещества, водния 
кръговрат и енергийните потоци, с 
цел намаляване на щетите, нанесени 
на околната среда, и на разхищението 
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на невъзобновяеми енергийни 
източници, както и с цел поддържане 
на високо ниво на селскостопанските 
култури и животни, и на природното 
разнообразие в производствените 
системи.

Or. fr

Изменение 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Правомощия на Комисията

Освен ако настоящият регламент не 
предвижда друго, що се отнася до 
правомощията на Комисията, тя 
действа съгласно процедурата по член 
162, параграф 2.

Or. es

Изменение 615
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да извършва корекции на 
описанието на продуктите и 
позоваванията на позициите или 
подпозициите от Комбинираната 
номенклатура в настоящия регламент 
или други актове, приети съгласно 

Комисията има право да приема 
делегирани актове, за да извършва 
корекции на описанието на продуктите 
и позоваванията на позициите или 
подпозициите от Комбинираната 
номенклатура в настоящия регламент 
или други актове, приети съгласно
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член 43 от Договора, когато това е 
необходимо поради изменения на 
Комбинираната номенклатура. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

член 43 от Договора, когато това е 
необходимо поради изменения на 
Комбинираната номенклатура.

Or. de

Изменение 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) от 1 октомври до 30 септември на 
следващата година за сектора на 
захарта.

е) от 1 юли до 30 юни на следващата 
година за сектора на захарта.

Or. es

Обосновка

За да се избегне неравностойно третиране на цвеклото от лятна реколта и 
останалото цвекло, отглеждано в ЕС, се предлага по-ранно начало на пазарната
година в сектора на захарта.

Изменение 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) от 1 октомври до 30 септември на 
следващата година за сектора на 
захарта.

е) от 1 юли до 30 юни на следващата 
година за сектора на захарта.

Or. es
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Обосновка

Предложението на Европейската комисия няма предвид пазарните години на някои 
определени райони производители.

Изменение 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) от 1 октомври до 30 септември на 
следващата година за сектора на 
захарта.

е) от 1 юли до 30 юни на следващата 
година за сектора на захарта.

Or. es

Обосновка

Изравняване на условията в зоните производители на цвекло в южна Испания с тези в 
останалата част на Европа.

Изменение 619
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчитат специфичните 
характеристики на секторите на 
плодовете и зеленчуците и на 
преработените плодове и зеленчуци, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 с цел 
определяне на пазарните години за 
посочените продукти.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Ние подкрепяме внесеното от г-н Dantin изменение относно член 6. Това изменение 
гарантира, че пазарната година за плодове и зеленчуци се определя в основния акт, 
вместо определянето й да бъде оставено на Комисията чрез делегирани актове.

Изменение 620
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определят се следните референтни 
цени:

Референтните цени следва да се 
основават на обективни критерии, 
които отчитат производствените 
разходи на земеделските стопанства 
в ЕС.
Определят се следните референтни 
цени:

Or. fr

Изменение 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

по отношение на неолющения ориз —
150 EUR/тон за стандартно качество, 
определено в точка А от приложение III, 
на етапа на продажба на едро, за стоки, 
доставени до склад, преди разтоварване;

по отношение на неолющения ориз —
200 EUR/тон за стандартно качество, 
определено в точка А от приложение III, 
на етапа на продажба на едро, за стоки, 
доставени до склад, преди разтоварване;

Or. es

Обосновка

Трябва да се актуализира действащата цена, определена с промяната от 2003 г.
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Изменение 622
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

по отношение на неолющения ориз —
150 EUR/тон за стандартно качество, 
определено в точка А от приложение III, 
на етапа на продажба на едро, за стоки, 
доставени до склад, преди разтоварване;

по отношение на неолющения ориз —
200 EUR/тон за стандартно качество, 
определено в точка А от приложение III, 
на етапа на продажба на едро, за стоки, 
доставени до склад, преди разтоварване;

Or. es

Изменение 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) по отношение на сектора на 
маслиновото масло:
i) 2540 EUR/тон за необработено 
маслиново масло от екстра качество;
ii) 2330 EUR/тон за необработено 
маслиново масло;
iii) 1524 EUR/тон за маслиново масло 
за осветление с 2 степени на 
съдържание на свободни киселини, 
като тази сума се намалява с 
36,70 EUR/тон
за всяка допълнителна степен на 
киселинност.

Or. en
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Изменение 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) по отношение на сектора на 
маслиновото масло:
i) 2 388 EUR/тон за необработено 
маслиново масло от екстра качество;
ii) 2 295 EUR/тон за необработено 
маслиново масло;
iii) 2 045 EUR/тон за маслиново масло 
за осветление с 2 степени на 
съдържание на свободни киселини, 
като тази сума се намалява с 36,70 
EUR/тон за всяка допълнителна 
степен на киселинност.

Or. es

Обосновка

Референтните цени са елементи от съществена важност, които следва да бъдат 
включени, доколкото е възможно, в основния акт. Това е предложение за неговото 
актуализиране.

Изменение 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези референтни цени се 
актуализират редовно, в зависимост 
от развитието на пазарите, за да 
съответстват на икономическите 
реалности и по този начин да 
позволяват на пазарите по-добре да 
играят своята роля в определянето на 
цените, които остават много важен 
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компонент от състава на доходите 
на селскостопанските 
производители.

Or. fr

Изменение 626
Jean-Paul Gauzès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните цени могат да бъдат 
променяни в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 43, 
параграф 2 от Договора, особено в 
контекста на промени на 
производствените разходи, по-
специално цените на материалите, и 
на пазарите.

Or. fr

Изменение 627
Maria do Céu Patrão Neves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е обосновано от промените на 
пазара, включително тези, които 
възникват на пазарите за доставки за 
производство, референтните цени 
могат да се променят съобразно 
процедурата, предвидена в член 43, 
параграф 2 от Договора.

Or. pt
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Изменение 628
Britta Reimers

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия член 
Европейският парламент и Съветът 
приемат в съответствие с член 43, 
параграф 2 от Договора списък с 
критерии, които Комисията прилага 
при адаптирането на референтните 
цени.

Or. en

Обосновка

Изменението предвижда редовни промени на цените (това означава повече 
предвидимост за селскостопанските производители). Цените се променят от 
Комисията (а не от ЕП и Съвета), което гарантира, че те се променят поради 
технически (а не поради политически) основания. ЕП и Съветът обаче могат да 
определят критериите, които трябва да бъдат прилагани от Комисията при 
адаптирането на цените.

Изменение 629
José Bové
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се отчита промяната на 
производствените разходи, на 
Комисията следва да се делегират 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 160, за да се 
адаптират референтните цени чрез 
показатели, които отчитат 
разходите за енергия, торове, наем и 
други ключови материали.
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Or. fr

Изменение 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез делегиран акт Комисията 
преразглежда ежегодно 
референтните цени, посочени в 
параграф 1, с оглед на развитието на 
производството и пазарите.

Or. es

Обосновка

Актуализацията на референтните цени е от основно значение за функционирането на 
интервенцията като реално ефективна предпазна мрежа и това, че тази 
актуализация трябва да е автоматична, предполага система с достатъчно добро 
действие.

Изменение 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез делегиран акт в съответствие с 
член 160 Комисията преразглежда 
ежегодно референтните цени, 
посочени в параграф 1, с оглед на 
развитието на производството и 
пазарите.

Or. es

Обосновка

Предлагаме механизъм за автоматично актуализиране на референтните цени. 
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Въпросният механизъм за актуализация е от основно значение за функционирането на 
интервенцията като реално ефективна предпазна мрежа.

Изменение 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез делегиран акт Комисията 
преразглежда ежегодно 
референтните цени, посочени в 
параграф 1, с оглед на развитието на 
производството и пазарите.

Or. es

Обосновка

Предлага се цените да се актуализират на годишна основа с участието на всички 
институции посредством делегиран акт.

Изменение 633
Britta Reimers

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

На редовни интервали Комисията, 
чрез актове за изпълнение, адаптира 
референтните цени, посочени в 
параграф 1. Тези интервали могат да 
се различават между отделните 
категории продукти и отчитат 
модела на нестабилност на цените за 
всяка категория продукти.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
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параграф 2.

Or. en

Обосновка

Изменението предвижда редовни промени на цените (това означава повече 
предвидимост за селскостопанските производители). Цените се променят от 
Комисията (а не от ЕП и Съвета), което гарантира, че те се променят поради 
технически (а не поради политически) основания. ЕП и Съветът обаче могат да 
определят критериите, които трябва да бъдат прилагани от Комисията при 
адаптирането на цените.

Изменение 634
George Lyon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

На редовни интервали Комисията, 
чрез делегирани актове, адаптира 
референтните цени, посочени в 
параграф 1. Тези интервали могат да 
се различават между отделните 
категории продукти и отчитат 
модела на нестабилност на цените за 
всяка категория продукти.

Or. en

Обосновка

Изменението предвижда редовни промени на референтните цени. Цените се 
променят от Комисията (а не от Парламента и Съвета чрез обикновената 
законодателна процедура, тъй като това би била твърде тромава процедура по 
отношение на ограничената добавена стойност) чрез делегирани актове. 
Парламентът и Съветът обаче могат да определят критериите, които трябва да 
бъдат прилагани от Комисията при адаптирането на цените.

Изменение 635
Elisabeth Jeggle



AM\907930BG.doc 133/183 PE492.801v01-00

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията прави преглед 
на референтните цени и ги адаптира, 
ако е необходимо, по-специално 
съобразно тенденциите в 
производството, производствените 
разходи и фактори.

Or. de

Изменение 636
Rareş-Lucian Niculescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на 6 месеца след влизането 
в сила на регламента Комисията 
преразглежда референтните цени в 
сектора на млякото и млечните 
продукти и сектора на говеждото и 
телешкото месо, както и 
референтната цена за неолющен ориз, 
като взема под внимание развитието 
на производствените разходи за 
представителен период.

Or. en

Изменение 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на 6 месеца след влизането 
в сила на регламента Комисията 
преразглежда референтните цени в 
сектора на млякото и млечните 
продукти и сектора на говеждото и 
телешкото месо, както и 
референтната цена за неолющен ориз, 
като взема под внимание развитието 
на производствените разходи за 
представителен период.

Or. en

Изменение 638
Mairead McGuinness

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните цени, определени в 
член 7, буква д) за сектора на млякото 
и млечните продукти, трябва да 
бъдат периодично преглеждани и при 
необходимост променяни от 
Комисията, за да се гарантира, че те 
осигуряват ефективен механизъм на 
предпазна мрежа за млечния сектор 
срещу екстремни случаи на 
нестабилност на цените в посока на 
тяхното намаляване.
а) при извършване на 
преразглеждането Комисията следва 
по-специално да вземе под внимание 
развитията, свързани с:
- нестабилността на пазара;
- разходите за производствени 
ресурси.
б) при всяка промяна на 
референтните цени Комисията 
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следва да гарантира, че новата 
референтна цена не предоставя 
стимул за увеличаване на съвкупното 
производство на ЕС на мляко и 
млечни продукти.

Or. en

Изменение 639
Diane Dodds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните цени, определени в 
член 7, буква д) за сектора на млякото 
и млечните продукти, трябва да 
бъдат периодично преглеждани и при 
необходимост променяни от 
Комисията, за да се гарантира, че те 
осигуряват ефективен механизъм на 
предпазна мрежа за млечния сектор 
срещу екстремни случаи на 
нестабилност на цените в посока на 
тяхното намаляване.
а) при извършване на 
преразглеждането Комисията следва 
по-специално да вземе под внимание 
развитията, свързани с:
- нестабилността на пазара;
- производствените разходи.
б) при всяка промяна на 
референтните цени Комисията 
следва да гарантира, че новата 
референтна цена не предоставя 
стимул за увеличаване на съвкупното 
производство на ЕС на мляко и 
млечни продукти.

Or. en
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Изменение 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните цени, посочени в член 
7 следва да бъдат актуализирани, за 
да се отчете повишението на 
производствените разходи; например 
цената следва да е 130 EUR/тон за 
зърнени култури, 283,35 EUR/ на 100 
kg за масло и 197,27 евро на 100 kg за 
обезмаслено мляко на прах. 

Or. pl

Обосновка

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Изменение 641
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Системи за отчитане на цените, 

производствените разходи и 
маржовете

Комисията, чрез актове за 
изпълнение, въвежда информационна 
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система за цените, производствените 
разходи и маржовете на стоковия 
пазар, включително система за 
публикуването на ценовите равнища, 
производствените разходи и 
показателите за маржовете за 
стоковия пазар. Системата се 
основава на информация, 
предоставена от оператори, 
участващи в стоковата търговия. 
Тази информация се разглежда като 
поверителна. Комисията гарантира, 
че публикуваната информация не 
позволява идентифицирането на 
отделните оператори.

Or. en

Изменение 642
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Системи за отчитане на цените, 

производствените разходи и 
маржовете

Комисията, чрез актове за 
изпълнение, въвежда информационна 
система за цените, производствените 
разходи и маржовете на стоковия 
пазар, включително система за 
публикуването на ценовите равнища, 
производствените разходи и 
показателите за маржовете за 
стоковия пазар. Системата се 
основава на информация, 
предоставена от оператори, 
участващи в стоковата търговия. 
Тази информация се разглежда като 
поверителна. Комисията гарантира, 
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че публикуваната информация не 
позволява идентифицирането на 
отделните оператори.

Or. en

Изменение 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Системи за отчитане на цените, 

производствените разходи и 
маржовете

Комисията, чрез актове за 
изпълнение, въвежда информационна 
система за цените, производствените 
разходи и маржовете на стоковия 
пазар, включително система за 
публикуването на ценовите равнища, 
производствените разходи и 
показателите за маржовете за 
стоковия пазар. Системата се 
основава на информация, 
предоставена от оператори, 
участващи в стоковата търговия. 
Тази информация се разглежда като 
поверителна. Комисията гарантира, 
че публикуваната информация не 
позволява идентифицирането на 
отделните оператори.

Or. en

Изменение 644
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Системи за отчитане на цените, 

производствените разходи и 
маржовете

Комисията, чрез актове за 
изпълнение, въвежда информационна 
система за цените, производствените 
разходи и маржовете на стоковия 
пазар, включително система за 
публикуването на ценовите равнища, 
производствените разходи и 
показателите за маржовете за 
стоковия пазар.
Системата се основава на 
информация, предоставена от 
оператори, участващи в стоковата 
търговия. Тази информация се 
разглежда като поверителна. 
Комисията гарантира, че 
публикуваната информация не 
позволява идентифицирането на 
отделните оператори.

Or. en

Изменение 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Част II – Дял I – Глава I –заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публична интервенция и помощ за 
частно складиране

Публична интервенция и помощ за 
публично и частно складиране

Or. pt
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Изменение 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – дял 1 – глава 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публична интервенция и помощ за 
частно складиране

Публична интервенция, помощ за 
частно складиране и частно 
управление на предлагането

Or. es

Обосновка

Следва да се подобрят сега действащите механизми за интервенция и управление на 
пазарите, допълнени с инструменти срещу пазарни смущения и специални 
инструменти за управление на предлагането, които заедно следва да съставляват 
предпазната мрежа, защитаваща земеделските стопани от прекалено големи 
колебания на цените и позволяваща постигането на основната стратегическа цел на 
ОСП: продоволствена сигурност и поддържане на доходите на земеделските 
стопани.

Изменение 647
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 2 – дял 1 – глава 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публична интервенция и помощ за 
частно складиране

Публична интервенция, помощ за 
частно складиране и частно 
управление на предлагането

Or. es

Обосновка

Съгласуваност други изменения относно саморегулирането на пазарите.

Изменение 648
José Bové
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхват Обхват и принципи

Or. fr

Изменение 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отпускането на помощ за складиране 
на продуктите от частни оператори.

б) отпускането на помощ за складиране 
на продуктите от публични и частни 
оператори.

Or. pt

Изменение 650
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) променливи изисквания за 
смесването на биогоривата, при 
които държавите членки могат да 
повишават изискванията за 
смесването на биогоривата в случай 
на изкривявания на цените, дължащи 
се на излишъци от зърно на пазара;

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да могат да прилагат изискванията за смесването на 
биогоривата като инструмент за пазарна интервенция, като определят променливи 
изисквания за смесването на биогоривата по отношение на зърното. Това би 
позволило на държавите членки да повишат изискванията за смесването на зърно в 
случай на значителен излишък на зърно на пазара.

Изменение 651
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възстановяванията при износ, 
уредени в тази глава, се прилагат само 
във връзка с член 154 от настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 652
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публична интервенция се прилага по 
отношение на следните продукти при 
условията, установени в настоящия 
раздел, и при изисквания и условия, 
които следва да бъдат определени от 
Комисията чрез делегирани актове 
и/или актове за изпълнение съгласно 
членове 18 и 19:

Публична интервенция се прилага по 
отношение на следните продукти в 
зависимост от условията, установени 
в настоящия раздел, и от 
евентуалните допълнителни
изисквания и условия, които могат да 
бъдат определени от Комисията чрез 
делегирани актове и/или актове за 
изпълнение съгласно членове 18 и 19:

Or. it
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Изменение 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица;

а) обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик, царевица и сорго;

Or. es

Обосновка

Макар да е твърде малко вероятно извършването на интервенционни операции за 
твърдата пшеница и соргото, не е подходящо премахването на тези сектори от 
предпазната мрежа, която представлява интервенцията. Освен това тази 
разпоредба не предполага някаква добавена стойност.

Изменение 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица;

а) обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик, царевица и сорго;

Or. es

Обосновка

Не е подходящо премахването на тези продукти от предпазната мрежа.

Изменение 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица;

а) обикновена и твърда пшеница, 
ечемик и царевица;

Or. it

Изменение 656
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица;

а) обикновена пшеница, твърда
пшеница, ечемик и царевица;

Or. it

Изменение 657
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица;

а) обикновена пшеница, твърда
пшеница, ечемик и царевица;

Or. it

Изменение 658
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица;

а) обикновена пшеница, твърда
пшеница, ечемик и царевица;

Or. it

Изменение 659
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) плодове и зеленчуци,

Or. es

Изменение 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прясно или охладено месо от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 
0201 20 20 до 0201 20 50;

заличава се

Or. en

Изменение 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прясно и охладено месо от сектора 
на овцете, свинете и козите;

Or. en

Изменение 662
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прясно и охладено месо от сектора 
на овцете и козите;

Or. en

Изменение 663
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прясно и охладено овче и козе месо;

Or. en

Изменение 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) свинско месо;
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Or. fr

Изменение 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
ва) свинско месо;

Or. pl

Обосновка

Производството на свинско месо се характеризира с цикличност и сезонност. Това 
означава, че пазарът на свинско месо е уязвим за ценовите колебания и често е 
предмет на криза. Пример за това е последната криза, засегнала пазара, която се 
появи в края на 2010 г./началото на 2011 г. В този случай имаше рязък спад в цената 
на свинското месо и трудното положение, пред което бяха изправени 
производителите, допълнително беше утежнено от високите цени на зърнените 
култури. Инструментът за публична намеса следва да бъде част от предпазната 
мрежа в случай на криза и да бъде използван ефективно.

Изменение 666
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прясно или охладено заешко месо;

Or. es

Изменение 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) масло, произведено директно и 
изключително от пастьоризирана 
сметана, получена директно и 
изключително от краве мляко в 
одобрено предприятие в Съюза, с 
минимално тегловно съдържание на 
млечни мазнини от 82 % и 
максимално тегловно съдържание на 
вода от 16 %;

заличава се

Or. en

Изменение 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обезмаслено мляко на прах от най-
високо качество, произведено от краве 
мляко в одобрено предприятие в 
Съюза чрез процес на впръскване, с 
минимално тегловно съдържание на 
протеини 34,0 % от обезмасления сух 
екстракт.

заличава се

Or. en

Изменение 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
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Стратегически запаси
С цел предотвратяване на голям
пазарен дисбаланс и гарантиране на 
жизнеспособността на 
животновъдните сектори се 
създават стратегически запаси от 
суровини за изхранване на 
животните.
Чрез делегирани актове, приети в 
съответствие с член 160, Комисията 
приема мерките, необходими за 
гарантиране на приложението на 
системата.

Or. es

Обосновка

Текущата ситуация на пазарни колебания застрашава жизнеспособността на 
европейския животновъден сектор, което се отразява тежко на продоволствената 
сигурност на Съюза. Поради това се счита за необходим механизъм за натрупване на 
стратегически запаси от суровини за изхранване на животните.

Изменение 670
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публична интервенция е налице за: Публична интервенция е налице за 
продуктите, посочени в член 10 през 
цялата година.

Or. en

Обосновка

Криза може да възникне по всяко време на годината. Следователно публичната 
интервенция следва да бъде възможна по всяко време на годината.

Изменение 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и
царевица — от 1 ноември до 31 май;

а) обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик, царевица и сорго —
от 1 ноември до 31 май;

Or. es

Изменение 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обикновена пшеница, ечемик и
царевица — от 1 ноември до 31 май;

а) обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик, царевица и сорго —
от 1 ноември до 31 май;

Or. es

Обосновка

Не е подходящо премахването на тези продукти от предпазната мрежа.

Изменение 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) говеждо и телешко месо — през 
цялата пазарна година;

в) говеждо, телешко и свинско месо — в 
периода от 1 януари до 31 декември;

Or. pl
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Обосновка

В резултат на изменение на член 10.

Изменение 674
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) масло и обезмаслено мляко на прах —
от 1 март до 31 август.

г) масло и обезмаслено мляко на прах
през цялата година.

Or. en

Изменение 675
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) масло и обезмаслено мляко на прах —
от 1 март до 31 август.

г) масло и обезмаслено мляко на прах
през цялата година.

Or. en

Изменение 676
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) масло и обезмаслено мляко на прах —
от 1 март до 31 август.

г) масло и обезмаслено мляко на прах
през цялата година.

Or. en
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Изменение 677
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) масло и обезмаслено мляко на прах —
от 1 март до 31 август.

г) масло и обезмаслено мляко на прах —
от 1 март до 1 януари.

Or. en

Изменение 678
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) масло и обезмаслено мляко на прах —
от 1 март до 31 август.

г) масло и обезмаслено мляко на прах —
от 1 март до 31 декември.

Or. de

Изменение 679
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. През периодите, посочени в член 11, 
публичната интервенция:

1. През периода, посочен в член 11, 
публичната интервенция:

Or. en

Обосновка

Това изменение е логично следствие от предложената промяна на член 11 (същия 
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период на интервенция за всички сектори, отговарящи на условията за публична 
интервенция).

Изменение 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може да бъде открита от 
Комисията, чрез актове за изпълнение, 
за ечемик, царевица и неолющен ориз 
(включително специфични сортове или 
видове неолющен ориз), ако пазарната 
ситуация го изисква; Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2;

б) се открива от Комисията, чрез 
актове за изпълнение, за ечемик, 
царевица, твърда пшеница, сорго и 
неолющен ориз (включително 
специфични сортове или видове 
неолющен ориз), ако пазарната 
ситуация го изисква; тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2;

Or. es

Изменение 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може да бъде открита от Комисията, 
чрез актове за изпълнение, за ечемик, 
царевица и неолющен ориз 
(включително специфични сортове или 
видове неолющен ориз), ако пазарната 
ситуация го изисква; Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2;

б) може да бъде открита от Комисията, 
чрез актове за изпълнение, за ечемик, 
царевица и неолющен ориз 
(включително специфични сортове или 
видове неолющен ориз), само ако 
възникне такава необходимост в 
резултат на неблагоприятни пазарни 
ситуации; Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2;



PE492.801v01-00 154/183 AM\907930BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че интервенцията следва да се извършва само при 
неблагоприятни пазарни ситуации.

Изменение 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може да бъде открита от Комисията, 
чрез актове за изпълнение, за ечемик, 
царевица и неолющен ориз 
(включително специфични сортове или 
видове неолющен ориз), ако пазарната 
ситуация го изисква; Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2;

б) може да бъде открита от Комисията, 
чрез актове за изпълнение, за ечемик, 
царевица, твърда пшеница, сорго и 
неолющен ориз (включително 
специфични сортове или видове 
неолющен ориз), ако пазарната 
ситуация го изисква; тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2;

Or. es

Изменение 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) може да бъде открита от 
Комисията, чрез други актове за 
изпълнение, за сектора на говеждото и 
телешкото месо, ако средната пазарна 
цена, регистрирана в дадена държава 
членка или регион на държава членка 
въз основа на приетата съгласно 
член 18, параграф 8 скала на Съюза за 
класификация на кланични трупове за 

в) се открива от Комисията, чрез други 
актове за изпълнение, за сектора на 
говеждото и телешкото месо, преди
средната пазарна цена, приета съгласно 
член 19, буква a) и регистрирана в 
дадена държава членка или регион на 
държава членка въз основа на приетата 
съгласно член 18, параграф 8 скала на 
Съюза за класификация на кланични 
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представителен период, приет съгласно 
член 19, буква a), е била под 
1 560 EUR/тон.

трупове, да достигне 1 560 EUR/тон. В
рамките на шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията преразглежда 
публичната интервенционна цена в 
сектора на говеждото и телешкото 
месо, като взема под внимание 
развитието на производствените 
разходи за представителен период.

Or. en

Изменение 684
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) може да бъде открита от 
Комисията, чрез други актове за 
изпълнение, за сектора на говеждото и 
телешкото месо, ако средната пазарна 
цена, регистрирана в дадена държава 
членка или регион на държава членка 
въз основа на приетата съгласно 
член 18, параграф 8 скала на Съюза за 
класификация на кланични трупове за 
представителен период, приет съгласно 
член 19, буква a), е била под 
1 560 EUR/тон.

в) се открива от Комисията, чрез други 
актове за изпълнение, за сектора на 
говеждото и телешкото месо, преди
средната пазарна цена, приета съгласно 
член 19, буква a) и регистрирана в 
дадена държава членка или регион на 
държава членка въз основа на приетата 
съгласно член 18, параграф 8 скала на 
Съюза за класификация на кланични 
трупове, да достигне 1 560 EUR/тон. В 
рамките на шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията преразглежда 
публичната интервенционна цена в 
сектора на говеждото и телешкото 
месо, като взема под внимание 
развитието на производствените 
разходи за представителен период.

Or. en

Изменение 685
José Bové
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) може да бъде открита от Комисията, 
чрез други актове за изпълнение, за 
сектора на говеждото и телешкото месо, 
ако средната пазарна цена, регистрирана 
в дадена държава-членка или регион на 
държава-членка въз основа на приетата 
съгласно член 18, параграф 8 скала на 
Съюза за класификация на кланични 
трупове за представителен период, 
приет съгласно член 19, буква a), е била 
под 1 560 EUR/тон.

в) трябва да бъде открита от 
Комисията, чрез други актове за 
изпълнение, за сектора на говеждото и 
телешкото месо, ако средната пазарна 
цена, регистрирана в дадена държава-
членка или регион на държава-членка 
въз основа на приетата съгласно член 
18, параграф 8 скала на Съюза за 
класификация на кланични трупове за 
представителен период, приет съгласно 
член 19, буква a), е била под 1 560 
EUR/тон.

Or. fr

Изменение 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) може да бъде открита от Комисията, 
чрез други актове за изпълнение, за
сектора на говеждото и телешкото месо, 
ако средната пазарна цена, регистрирана 
в дадена държава членка или регион на 
държава членка въз основа на приетата 
съгласно член 18, параграф 8 скала на 
Съюза за класификация на кланични 
трупове за представителен период, 
приет съгласно член 19, буква a), е била 
под 1 560 EUR/тон.

в) може да бъде открита от Комисията, 
чрез други актове за изпълнение, за 
сектора на говеждото и телешкото месо, 
ако средната пазарна цена, регистрирана 
в дадена държава членка или регион на
държава членка въз основа на приетата 
съгласно член 18, параграф 8 скала на 
Съюза за класификация на кланични 
трупове за представителен период, 
приет съгласно член 19, буква a), е била 
под 70 % от референтната цена, 
определена в член 7, параграф 1, буква 
г).

Or. en
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Изменение 687
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) може да бъде открита от Комисията, 
чрез други актове за изпълнение, за 
сектора на говеждото и телешкото месо, 
ако средната пазарна цена, регистрирана 
в дадена държава членка или регион на 
държава членка въз основа на приетата 
съгласно член 18, параграф 8 скала на 
Съюза за класификация на кланични 
трупове за представителен период, 
приет съгласно член 19, буква a), е била 
под 1 560 EUR/тон.

в) може да бъде открита от Комисията, 
чрез други актове за изпълнение, за 
сектора на говеждото и телешкото месо, 
ако средната пазарна цена, регистрирана 
в дадена държава членка или регион на 
държава членка въз основа на приетата 
съгласно член 18, параграф 8 скала на 
Съюза за класификация на кланични 
трупове за представителен период, 
приет съгласно член 19, буква a), е била 
под 1 560 EUR/тон. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 688
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) може да бъде открита от 
Комисията, чрез актове за 
изпълнение, за сектора на овцете и 
козите, ако пазарната ситуация го 
изисква;

Or. en

Изменение 689
Phil Prendergast, Jim Higgins
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) може да бъде открита от 
Комисията, чрез актове за 
изпълнение, за сектора на овцете и 
козите, ако пазарната ситуация го 
изисква;

Or. en

Изменение 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) чрез актове за изпълнение 
Комисията може да реши да отвори 
публична намеса в сектора на 
свинското месо, когато средната 
пазарна цена за кланични трупове в 
ЕС е по-малка от 103 % от 
референтната цена и след като е 
било взето предвид съотношението 
между пазарна цена и производствени 
разходи, установени съгласно цените, 
записани във всяка държава членка на 
представителните пазари на 
Общността и преценени посредством 
коефициенти, отразяващи 
относителния размер на стадата от 
свине във всяка държава членка.

Or. pl

Обосновка

В резултат на изменение на член 10. Отчита условията за помощ за публично 
съхранение, установени в Регламент 1234/2007 и разходите за производство. Кризата 
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през 2010/2011 г. показа, че производството на свинско месо може да стане 
нерентабилно не само в резултат на спад в цената на прасетата, но и поради 
значително увеличение на цените на зърнените култури и фуражите. 

Изменение 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да закрие публичната 
интервенция за сектора на говеждото и 
телешкото месо, когато през 
представителен период, приет съгласно 
член 19, буква a), вече не са изпълнени 
условията, предвидени в параграф 1, 
буква в).

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
закрива публичната интервенция за 
сектора на говеждото и телешкото месо, 
когато през представителен период, 
приет съгласно член 19, буква a), вече 
не са изпълнени условията, предвидени 
в параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 692
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да закрие публичната 
интервенция за сектора на говеждото и 
телешкото месо, когато през 
представителен период, приет съгласно 
член 19, буква a), вече не са изпълнени 
условията, предвидени в параграф 1, 
буква в).

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
закрива публичната интервенция за 
сектора на говеждото и телешкото месо, 
когато през представителен период, 
приет съгласно член 19, буква a), вече 
не са изпълнени условията, предвидени 
в параграф 1, буква в).

Or. en
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Изменение 693
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За целите на настоящия член 
Европейският парламент и Съветът 
приемат в съответствие с член 43, 
параграф 2 от Договора изчерпателен 
списък с критерии, които трябва да 
бъдат изпълнение, за да се счита, че 
дадена пазарна ситуация изисква 
публична интервенция.

Or. en

Обосновка

Изменението гарантира, че задействането на публичната интервенция става все по-
обективно и по-предвидимо за селскостопанските производители. Въпреки това то не 
създава автоматизъм.

Изменение 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изкупуване на фиксирана цена или 
чрез тръжна процедура

Тръжна процедура

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.
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Изменение 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изкупуване на фиксирана цена или 
чрез тръжна процедура

Изкупуване чрез тръжна процедура

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура, за да се 
гарантира изборът на икономически най-изгодната оферта и повишаване на 
пазарната ориентация.

Изменение 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е открита публична 
интервенция съгласно член 12, 
параграф 1, буква a), изкупуването се 
извършва на фиксирана цена в 
рамките на следните ограничения за 
всеки период, посочен в член 11:

заличава се

а) за обикновена пшеница —
3 млн. тона;
б) за масло — 30 000 тона;
в) за обезмаслено мляко на прах: —
109 000 тона.

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
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ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е открита публична 
интервенция съгласно член 12, 
параграф 1, буква a), изкупуването се 
извършва на фиксирана цена в 
рамките на следните ограничения за 
всеки период, посочен в член 11:

заличава се

а) за обикновена пшеница —
3 млн. тона;
б) за масло — 30 000 тона;
в) за обезмаслено мляко на прах: —
109 000 тона.

Or. en

Изменение 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за обикновена пшеница —
3 млн. тона;

а) за обикновена пшеница —
2,5 млн. тона;

Or. en

Обосновка

Това би намалило количеството на пшеницата, което би могло да бъде закупено от 
Комисията чрез интервенционни запаси.
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Изменение 699
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за масло — 30 000 тона; б) за масло — 250 000 тона;

Or. de

Изменение 700
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за масло — 30 000 тона; б) за масло — 70 000 тона;

Or. en

Изменение 701
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за масло — 30 000 тона; б) за масло — 70 000 тона;

Or. pt

Изменение 702
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за обезмаслено мляко на прах: —
109 000 тона.

в) за обезмаслено мляко на прах: —
100 000 тона.

Or. en

Изменение 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е открита публична интервенция 
съгласно член 12, параграф 1, 
изкупуването се извършва чрез тръжна 
процедура за определяне на 
максималната изкупна цена:

Когато е открита публична интервенция 
съгласно член 12, параграф 1, 
изкупуването се извършва чрез тръжна 
процедура за определяне на 
максималната изкупна цена.

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за количествата обикновена 
пшеница, масло и обезмаслено мляко 
на прах, надхвърлящи ограниченията, 

заличава се
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посочени в параграф 1,

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за количествата обикновена 
пшеница, масло и обезмаслено мляко 
на прах, надхвърлящи ограниченията, 
посочени в параграф 1,

заличава се

Or. en

Изменение 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ечемик, царевица, неолющен ориз 
и говеждо и телешко месо.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
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гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ечемик, царевица, неолющен ориз 
и говеждо и телешко месо.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изкупуването следва да се извършва чрез тръжна процедура, за да се гарантира 
изборът на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация.

Изменение 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ечемик, царевица, неолющен ориз 
и говеждо и телешко месо.

б) за твърда пшеница, ечемик, 
царевица, сорго, неолющен ориз и 
говеждо и телешко месо.

Or. es

Изменение 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ечемик, царевица, неолющен ориз 
и говеждо и телешко месо.

б) за твърда пшеница, ечемик, 
царевица, сорго, неолющен ориз и 
говеждо и телешко месо.

Or. es

Изменение 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В специални и надлежно обосновани 
случаи, чрез актове за изпълнение 
Комисията може да ограничи тръжните 
процедури до дадена държава членка 
или регион от държава членка или, при 
спазване на условията по член 14, 
параграф 2, да определи изкупните 
цени при публична интервенция за 
държава членка или регион от 
държава членка въз основа на 
регистрираните средни пазарни цени. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

В специални и надлежно обосновани 
случаи, чрез актове за изпълнение 
Комисията може да ограничи тръжните 
процедури до дадена държава членка 
или регион от държава членка. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В специални и надлежно обосновани 
случаи, чрез актове за изпълнение 
Комисията може да ограничи тръжните 
процедури до дадена държава членка 
или регион от държава членка или, при 
спазване на условията по член 14, 
параграф 2, да определи изкупните 
цени при публична интервенция за 
държава членка или регион от 
държава членка въз основа на 
регистрираните средни пазарни цени. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

В специални и надлежно обосновани 
случаи, чрез актове за изпълнение 
Комисията може да ограничи тръжните 
процедури до дадена държава членка 
или регион от държава членка. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Публична интервенционна цена 
означава:

1. Публична интервенционна цена 
означава максималната цена, на 
която могат да се изкупуват 
продуктите, отговарящи на 
условията за публична интервенция, 
чрез тръжна процедура.

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
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гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената, на която продуктите се 
изкупуват при публична интервенция, 
когато това изкупуване става на 
фиксирана цена, или

заличава се

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената, на която продуктите се 
изкупуват при публична интервенция, 
когато това изкупуване става на 
фиксирана цена, или

заличава се

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това би 
гарантирало гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване 
на пазарната ориентация.
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Изменение 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) максималната цена, на която 
могат да се изкупуват продуктите, 
отговарящи на условията за публична 
интервенция, когато това изкупуване 
става чрез тръжна процедура.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) максималната цена, на която могат да 
се изкупуват продуктите, отговарящи на 
условията за публична интервенция, 
когато това изкупуване става чрез 
тръжна процедура.

б) максималната цена, на която могат да 
се изкупуват продуктите, отговарящи на 
условията за публична интервенция, 
чрез тръжна процедура.

Or. en

Изменение 717
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за обикновена пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и обезмаслено 
мляко на прах е равно на съответните 
референтни цени, определени в член 7, 
при изкупуване на фиксирана цена и не 
може да надвишава съответните 
референтни цени при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

а) за обикновена пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и обезмаслено 
мляко на прах не може да надвишава 
съответните референтни цени;

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за обикновена пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и обезмаслено 
мляко на прах е равно на съответните 
референтни цени, определени в член 7, 
при изкупуване на фиксирана цена и не 
може да надвишава съответните 
референтни цени при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

а) за обикновена пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и обезмаслено 
мляко на прах не може да надвишава 
съответните референтни цени

Or. en

Изменение 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за обикновена пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и обезмаслено 
мляко на прах е равно на съответните 
референтни цени, определени в член 7, 
при изкупуване на фиксирана цена и не 
може да надвишава съответните 
референтни цени при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

а) за обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик, царевица, сорго,
неолющен ориз и обезмаслено мляко на 
прах е равно на съответните референтни 
цени, определени в член 7, при 
изкупуване на фиксирана цена и не 
може да надвишава съответните 
референтни цени при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

Or. es

Изменение 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за обикновена пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и обезмаслено 
мляко на прах е равно на съответните 
референтни цени, определени в член 7, 
при изкупуване на фиксирана цена и не 
може да надвишава съответните 
референтни цени при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

а) за обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик, царевица, сорго,
неолющен ориз и обезмаслено мляко на 
прах е равно на съответните референтни 
цени, определени в член 7, при 
изкупуване на фиксирана цена и не 
може да надвишава съответните 
референтни цени при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

Or. es

Изменение 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за обикновена пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и обезмаслено 
мляко на прах е равно на съответните 
референтни цени, определени в член 7, 
при изкупуване на фиксирана цена и не 
може да надвишава съответните 
референтни цени при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

а) за обикновена и твърда пшеница, 
ечемик, царевица, неолющен ориз, сорго
и обезмаслено мляко на прах е равно на 
съответните референтни цени, 
определени в член 7, при изкупуване на 
фиксирана цена и не може да надвишава 
съответните референтни цени при 
изкупуване чрез тръжна процедура;

Or. it

Изменение 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за масло е равно на 90 % от 
референтната цена, определена в
член 7, при изкупуване на фиксирана 
цена и не може да надвишава 90 % от 
референтната цена при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

б) за масло не може да надвишава 90 % 
от референтната цена;

Or. en

Обосновка

Всичкото изкупуване следва да се извършва чрез тръжна процедура. Това ще 
гарантира избора на икономически най-изгодната оферта и повишаване на пазарната 
ориентация. То също така ще постигне целта за опростяване, тъй като ще 
гарантира, че за всички интервенции се прилага един и същ процес.

Изменение 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за масло е равно на 90 % от 
референтната цена, определена в 
член 7, при изкупуване на фиксирана 
цена и не може да надвишава 90 % от 
референтната цена при изкупуване чрез 
тръжна процедура;

б) за масло не може да надвишава 90 % 
от референтната цена

Or. en

Изменение 724
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за говеждо и телешко месо не може 
да надвишава цената, посочена в 
член 12, параграф 1, буква в).

в) за говеждо и телешко месо не може 
да надвишава 90 % от референтната 
цена, определена в член 7, параграф 1, 
буква г).

Or. pt

Изменение 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената пшеница, 
ечемика, царевицата и неолющения 

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената пшеница, 
ечемика, царевицата и неолющения 
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ориз. Освен това, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
ориентирането на производството към 
определени сортове неолющен ориз, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да определя увеличения и 
намаления на публичната 
интервенционна цена.

ориз. Освен това с цел:

а) да се гарантира ориентирането на 
производството към определени сортове 
неолющен ориз, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 с цел 
да определя увеличения и намаления на 
публичната интервенционна цена;

б) да се насърчи сключването на 
дългосрочни договори за отглеждане 
на зърнени култури между 
производители и субекти, които ги 
изкупуват, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 с 
цел да определя увеличения на 
публичната интервенционна цена.

Or. pl

Обосновка

Изменението има за цел да въведе „инструменти с незадължителен характер“, които 
да насърчават селскостопанските производители, преработватели и търговци да 
сключват договори за отглеждане на култури с продължителност от поне една 
година. Това може да бъде осъществено като се определи увеличение на публичната 
интервенционна цена за стоки, които са включени в договорите за отглеждане на 
селскостопански култури. Основаната цел на общата селскостопанска политика 
следва да бъде предотвратяването на нарушения на пазара, като по този начин се 
ограничава обхвата на жизненоважните намеси.

Изменение 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената пшеница, 
ечемика, царевицата и неолющения 
ориз. Освен това, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
ориентирането на производството към 
определени сортове неолющен ориз, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да определя увеличения и 
намаления на публичната 
интервенционна цена.

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената пшеница, 
твърдата пшеница, ечемика, 
царевицата, соргото и неолющения 
ориз. Освен това, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
ориентирането на производството към 
определени сортове неолющен ориз, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да определя увеличения и 
намаления на публичната 
интервенционна цена.

Or. es

Изменение 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената пшеница, 
ечемика, царевицата и неолющения 
ориз. Освен това, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
ориентирането на производството към 
определени сортове неолющен ориз, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да определя увеличения и 
намаления на публичната 
интервенционна цена.

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената пшеница, 
твърдата пшеница, ечемика, 
царевицата, соргото и неолющения 
ориз. Освен това, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
ориентирането на производството към 
определени сортове неолющен ориз, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да определя увеличения и 
намаления на публичната 
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интервенционна цена.

Or. es

Изменение 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената пшеница, 
ечемика, царевицата и неолющения 
ориз. Освен това, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
ориентирането на производството към 
определени сортове неолющен ориз, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да определя увеличения и 
намаления на публичната 
интервенционна цена.

3. Публичните интервенционни цени, 
посочени в параграфи 1 и 2, не засягат 
увеличенията или намаленията на 
цената по причини, свързани с 
качеството, за обикновената и 
твърдата пшеница, ечемика, 
царевицата, соргото и неолющения 
ориз. Освен това, като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
ориентирането на производството към 
определени сортове неолющен ориз, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да определя увеличения и 
намаления на публичната 
интервенционна цена.

Or. it

Изменение 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се избегнат всякакви смущения
на пазара,

а) да се укрепят публичните 
инструменти за регулиране на пазара;
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Or. pt

Изменение 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктите могат да бъдат 
пласирани чрез предоставянето им на 
схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Съюза, 
установена в Регламент (EС) № […], 
ако споменатата схема предвижда 
това. В такъв случай счетоводната 
стойност на тези продукти е на 
равнището на съответната 
фиксирана публична интервенционна 
цена, посочена в член 14, параграф 2.

заличава се

Or. de

Изменение 731
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктите могат да бъдат 
пласирани чрез предоставянето им на 
схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Съюза, 
установена в Регламент (EС) № […], 
ако споменатата схема предвижда 
това. В такъв случай счетоводната 
стойност на тези продукти е на 
равнището на съответната 
фиксирана публична интервенционна 
цена, посочена в член 14, параграф 2.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Искаме да заличим разпоредбата, че интервенционните запаси се дават на най-
нуждаещите се лица. Това не се случва не поради липса на социална отговорност, а 
само за да се гарантира, че ОСП е основно насочена към селското стопанство, а не 
към социалната политика.

Изменение 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктите могат да бъдат 
пласирани чрез предоставянето им на 
схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Съюза, 
установена в Регламент (EС) № […], 
ако споменатата схема предвижда 
това. В такъв случай счетоводната 
стойност на тези продукти е на 
равнището на съответната 
фиксирана публична интервенционна 
цена, посочена в член 14, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктите могат да бъдат пласирани
чрез предоставянето им на схемата за 
разпределяне на храна на най-
нуждаещите се лица в Съюза, 

Продуктите могат да бъдат пласирани 
чрез предоставянето им на схемата за 
разпределяне на храна на най-
нуждаещите се лица в Съюза, 
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установена в Регламент (EС) № […], ако 
споменатата схема предвижда това. 
В такъв случай счетоводната стойност 
на тези продукти е на равнището на 
съответната фиксирана публична 
интервенционна цена, посочена в 
член 14, параграф 2.

установена в Регламент (EС) № […]. В 
такъв случай счетоводната стойност на 
тези продукти е на равнището на 
съответната фиксирана публична 
интервенционна цена, посочена в 
член 14, параграф 2.

Or. en

Изменение 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктите могат да бъдат пласирани 
чрез предоставянето им на схемата за 
разпределяне на храна на най-
нуждаещите се лица в Съюза, 
установена в Регламент (EС) № […], ако 
споменатата схема предвижда това. В 
такъв случай счетоводната стойност на 
тези продукти е на равнището на 
съответната фиксирана публична 
интервенционна цена, посочена в 
член 14, параграф 2.

Продуктите могат да бъдат пласирани 
приоритетно чрез предоставянето им 
на схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Съюза, 
установена в Регламент (EС) № […], ако 
споменатата схема предвижда това. В 
такъв случай счетоводната стойност на 
тези продукти е на равнището на 
съответната фиксирана публична 
интервенционна цена, посочена в 
член 14, параграф 2.

Or. es

Обосновка

Каквато и да е правната основа на тази програма, излизането на пазара на 
продуктите от запасите за публична интервенция трябва да започне с 
предоставянето им на разположение на лицата в най-голяма нужда.

Изменение 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Продуктите могат да бъдат пласирани 
чрез предоставянето им на схемата за 
разпределяне на храна на най-
нуждаещите се лица в Съюза, 
установена в Регламент (EС) № […], ако 
споменатата схема предвижда това. В 
такъв случай счетоводната стойност на 
тези продукти е на равнището на 
съответната фиксирана публична 
интервенционна цена, посочена в 
член 14, параграф 2.

Продуктите могат да бъдат пласирани 
приоритетно чрез предоставянето им 
на схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Съюза, 
установена в Регламент (EС) № […], ако 
споменатата схема предвижда това. В 
такъв случай счетоводната стойност на 
тези продукти е на равнището на 
съответната фиксирана публична 
интервенционна цена, посочена в 
член 14, параграф 2.

Or. es

Обосновка

Следва да се запази само това позоваване на Общия регламент за ООП и да се посочи, 
че пласирането ще бъде приоритетно за продуктите от запасите за публична 
интервенция, тъй като схемата е доказала ефикасността си през своята 25-годишна 
история и е от голямо значение за избягването на евентуални смущения на пазара, 
произтичащи от масивното пускане на пазара на продукт от запасите за публична 
интервенция.

Изменение 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Задължителна помощ

1. Предоставя се помощ за частно 
складиране на масло, произведено от 
сметана, получена директно и 
изключително от краве мляко.
2. Условията и изискванията за тази 
субсидия, както и средствата за 
задължителната помощ за частно 
складиране на масло, се приемат от 
Комисията чрез делегирани актове в 
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съответствие с член 160 и чрез
изпълнителни актове съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

Or. es

Обосновка

Считаме, че е необходимо да се подходи разумно и да се улесни плавното преминаване 
към края на квотната схема, като за целта се запази задължителната помощ за срок 
от най-малко две години и след това Комисията извърши оценка дали, предвид 
ситуацията на пазара, тази помощ следва да стане незадължителна.

Изменение 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Задължителна помощ

1. Предоставя се помощ за частно 
складиране на масло, произведено от 
сметана, получена директно и 
изключително от краве мляко.
2. Условията и изискванията за тази 
субсидия се приемат от Комисията 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 160 и чрез 
изпълнителни актове съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.
3. Мерките за определяне на помощта 
от Съюза за частното складиране на 
масло се приемат от Съвета в 
съответствие с член 43, параграф 3 
от Договора.

Or. es
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Обосновка

Считаме, че е необходимо да се подходи разумно и да се улесни плавното преминаване 
към края на квотната схема, като за целта се запази задължителната помощ за срок 
от най-малко две години и след това Комисията извърши оценка дали, предвид 
ситуацията на пазара, тази помощ следва да стане незадължителна.


