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Изменение 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Част II –Заглавие II – Глава III – Раздел 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 3а
СИСТЕМИ ЗА ДОГОВАРЯНЕ

Член 113а
Договорни отношения

1. Без да се засягат разпоредбите на 
членове 104а и 105а относно сектора 
на млякото и млечните продукти и 
на член 101 относно сектора на 
захарта, ако дадена държава членка 
реши, че за всяка доставка на нейна 
територия на селскостопански 
продукти, произлизащи от сектор, 
посочен в член 1, параграф 2 от 
настоящия регламент, от 
селскостопански производител на 
преработвател или на дистрибутор, 
трябва да се сключи писмен договор 
между страните, и/или реши, че 
първите прекупвачи трябва да 
направят оферта в писмен вид за 
договор за доставката на 
селскостопански продукти от 
производителите, такъв договор 
и/или оферта съответно трябва да 
отговарят на посочените в 
параграф 2 условия.
Ако дадена държава членка реши, че 
за доставките на въпросните 
продукти от селскостопански 
производител на прекупвач трябва да 
се сключи писмен договор между 
страните, тя също решава кой етап 
или етапи от доставката се 
обхващат от този договор между 
страните, ако доставката се 
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извършва посредством един или 
повече прекупвачи.
Държавите членки следва да 
гарантират, че договорите в 
секторите, където е решено така, се 
изпълняват, и да установят 
механизъм за посредничество, с цел да 
се покрият случаите при които няма 
споразумение за подписването на 
договори, като по този начин се 
гарантира равнопоставеността в 
тези договорни отношения.
2. Договорът и/или офертата за 
договор:
а) се сключва преди доставката;
б) се сключва писмено; и
в) включва в частност следните 
елементи:
i) цената, платима за доставката, 
която:
– е фиксирана и посочена в договора, 
или
– се изчислява в зависимост от 
посочени в договора фактори, които 
могат да включват пазарни 
показатели, отразяващи промените в 
пазарните условия, доставеното 
количество и качеството и състава 
на доставените селскостопански 
продукти,
ii) количеството и качеството на 
съответните продукти, които могат 
и/или трябва да бъдат доставени, и 
графика на подобни доставки,
iii) продължителността на договора, 
който може да е срочен или безсрочен 
с клаузи за прекратяване,
iv) подробности относно сроковете и 
процедурите за плащане,
v) правилата за изкупуване или 
доставка на продуктите, и
vi) правилата, приложими в случай на 
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извънредни обстоятелства.
3. Чрез дерогация от параграф 1 не се 
изисква договор и/или съответно 
оферта за договор за доставка, ако 
продуктите се доставят от 
производител на прекупвач под 
формата на кооператив, в който 
членува съответният 
селскостопански производител, и 
чийто устав или правилата и 
решенията, установени или 
възникващи според този устав, 
съдържат разпоредби с равностоен 
ефект като този, посочен в 
параграф 2, букви a), б) и в).
4. Всички елементи на договорите за 
доставка на селскостопански 
продукти, сключени от 
селскостопански производители, 
прекупвачи, преработватели или 
разпространители, включително 
елементите, посочени в параграф 2, 
буква в), могат да бъдат договаряни 
свободно между страните.
Независимо от разпореденото в 
алинея първа:
i) когато държава членка реши 
писмените договори за доставка на 
селскостопански продукти да бъдат 
задължителни в съответствие с 
параграф 1 от настоящия член, тя 
може да установи минимален срок на 
действие, който да се прилага 
единствено към писмените договори 
между животновъдите и първите 
прекупвачи на селскостопанските 
продукти. Такъв минимален срок на 
действие трае поне шест месеца и не 
накърнява правилното функциониране 
на вътрешния пазар, или
ii) когато държава членка реши, че 
първият прекупвач на 
селскостопански продукти трябва да 
направи писмена оферта за договор на 
селскостопанския производител в 
съответствие с параграф 1, тя може 
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да определи офертата да включва 
минимален срок на действие на 
договора, както се определя от 
националното законодателство за 
тази цел. Такъв минимален срок на 
действие трае поне шест месеца и не 
накърнява правилното функциониране 
на вътрешния пазар.
Алинея втора се прилага, без да се 
засяга правото на селскостопанския 
производител да отхвърли минимален 
срок на действие, при условие че 
направи това в писмена форма. В 
такъв случай, страните са свободни 
да договарят всички елементи на 
договора, включително елементите, 
посочени в параграф 2, буква в).
5. Държавите членки, които избират 
възможностите, посочени в 
настоящия член, нотифицират 
Комисията за начина на тяхното 
прилагане.
6. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за определяне на 
мерките, необходими за еднаквото 
прилагане на параграф 2, букви а) и б) 
и параграф 3 от настоящия член и 
мерките във връзка с нотификациите, 
изпращани от държавите членки в 
съответствие с настоящия член.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. es

Обосновка

Изменението единствено добавя нов параграф към член 113а, параграф 1 на 
докладчика (Изменение 333 към доклада Dantin). Приемането на Регламент (ЕС) 
№ 261/2012 относно договорните отношения в сектора на млякото и млечните 
продукти беше широко приветствано като пробив в областта на съществуващите 
отношенията по веригата на снабдяване с храни. Уместно е да се даде възможност 
на всички сектори да се възползват от въвеждането на опционален режим на 
договаряне.
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Изменение 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 113а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113а
Договорни отношения

1. Ако дадена държава членка реши, че 
за всяка доставка от селскостопански 
производител или животновъд на 
преработвател трябва да се сключи 
задължително писмен договор между 
страните, такива договори трябва да 
отговарят на посочените в 
параграф 2 условия. В описания в 
първа алинея случай, въпросната 
държава членка решава също така, че 
ако доставката на съответния 
продукт се извършва чрез един или 
няколко изкупвачи, такъв договор 
между страните трябва да се сключи 
за всеки етап на доставката. В този 
смисъл „изкупвач“ означава 
предприятие, което превозва 
продукта от селскостопански 
производител или животновъд или 
друг изкупвач до преработвател или 
друг изкупвач при условие, че на всеки 
етап собствеността върху продукта 
се прехвърля.
2. Договорът:
а) се сключва преди доставката;
б) се сключва писмено;
в) включва в частност следните 
елементи:
i) цената, платима за доставката, 
която:
– е фиксирана и посочена в договора, 
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и/или
– се променя само в зависимост от 
посочени в договора фактори, по-
специално развитието на пазарната 
ситуация въз основа на пазарни 
показатели, доставеното количество 
и качеството или състава на 
доставения продукт;
ii) количеството, което може и/или 
трябва да бъде доставено, и графика 
на доставките.
iii) продължителността на договора, 
който може да е безсрочен с клаузи за 
прекратяване.
3. Чрез дерогация от параграф 1 не се 
изисква договор, когато 
селскостопанският производител или 
животновъдът доставят продукта 
на преработвателя, когато 
преработвателят е кооператив, в 
който членува съответният 
селскостопански производител, ако 
уставът на кооператива съдържа 
разпоредби, пораждащи същото 
действие, като изложеното в 
параграф 2, букви а), б) и в).
4. Всички елементи на договорите за 
доставка на продукта, сключени от 
селскостопански производители или 
животновъди, изкупвачи или 
преработватели, включително 
елементите, посочени в параграф 2, 
буква в), се договарят свободно между 
страните.
5. С цел постигане на еднакво 
прилагане на настоящия член, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. es
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Изменение 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 113б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113б
Преговори за сключване на договори
1. Договорите за доставка на 
селскостопански продукти от 
селскостопански производител на 
преработвател, прекупвач или 
разпространител, могат да бъдат 
договаряни от организация на 
производители в някой от секторите, 
посочени в член 1, параграф 2 от 
настоящия регламент, която е 
призната съгласно член 106, от името 
на членуващите в нея 
селскостопански производители за 
част или за цялата им обща 
продукция.
2. Преговорите от страна на 
организацията на производителите 
могат да се водят:
а) независимо дали собствеността 
върху конкретните продукти 
преминава от производителите към 
организацията на производителите;
б) независимо дали договорената цена 
е една и съща за общата продукция на 
някои или всички производители, 
членуващи в нея;
в) при условие че съответните 
селскостопански производители не са 
членове на никоя друга организация на 
производители, която също договаря 
такива договори от тяхно име. 
Държавите членки обаче могат да не 
спазват това условие в надлежно 
обосновани случаи, при които 
селскостопанските производители 
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притежават две отделни 
производствени единици, 
разположени в различни географски 
области;
г) при условие че въпросните 
продукти не са обхванати от 
задължение за предаване, 
произтичащо от членството на 
селскостопанския производител в 
кооператив, в съответствие с устава 
на кооператива или правилата и 
решенията, установени или 
възникващи според този устав; както 
и
д) при условие че организацията на 
производителите уведоми 
компетентните органи на 
държавата членка или държавите 
членки, на чиято територия 
извършва дейност, за количеството 
на селскостопанските продукти, 
което е предмет на подобни 
преговори.
3. По смисъла на настоящия член 
позоваванията на организации на 
производителите включват и 
асоциациите на такива организации 
на производителите.
4. Държавите членки, в които се 
провеждат преговорите в 
съответствие с настоящия член, 
уведомяват Комисията за 
прилагането на параграф 2, буква д).
5. Праговете, определящи 
производствените обеми, които 
могат да бъдат предмет на 
колективно договаряне, са посочени в 
приложението към настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 113б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113б
Преговори за сключване на договори

1. Договорите за доставка на 
продукта от селскостопанския 
производител или животновъда на 
преработвателя или на изкупвача по 
смисъла на член 100а, параграф 1, 
алинея втора, могат да бъдат 
договаряни от организация на 
производители, която е призната 
съгласно член 106, от името на 
членуващите в нея селскостопански 
производители или животновъди за 
част или за цялата им обща 
продукция.
2. Преговорите от страна на 
организацията на производителите 
могат да се водят:
а) независимо дали собствеността 
върху продукта преминава или не от 
селскостопанските производители 
или животновъди към организацията 
на производители;
б) независимо дали цената, която е 
предмет на преговорите, е една и 
съща за общата продукция на някои 
или на всички членуващи 
селскостопански производители;
в) при условие, че общото количество 
на продукта, който е предмет на 
такива преговори от страна на 
конкретна организация на 
производители, не превишава:
i) 3,5 % от общата продукция на 
Съюза, и
ii) 33 % от общата национална 
продукция на която и да е държава 



PE492.804v01-00 12/181 AM\907936BG.doc

BG

членка, включена в такива преговори 
от същата организация на 
производители, и
iii) 33 % от общата комбинирана 
национална продукция на всички 
държави членки, включени в такива 
преговори от същата организация на 
производители;
г) при условие че съответните 
земеделски производители или 
животновъди не са членове на никоя 
друга организация на производители, 
която също договаря такива договори 
от тяхно име.
д) при условие, че организацията на 
производителите уведоми 
компетентните органи на
държавата членка или държавите 
членки, в която/които тя действа.
3. За целите на настоящия член 
позоваванията на организации на 
производители включват и 
асоциациите на такива организации 
на производители. Като се отчита 
необходимостта да се гарантира 
подходящ мониторинг на тези 
асоциации, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 
относно условията за признаване на 
тези асоциации.
4. Чрез дерогация от параграф 2, 
буква в), подточки ii) и iii), дори 
когато прагът от 33 % не е превишен, 
органът по конкуренция, посочен в 
алинея втора, може да реши в 
конкретен случай, че организацията 
на производителите не може да води 
преговори, ако той го сметне за 
необходимо, за запазване на 
конкуренцията или за 
предотвратяване на сериозни щети за 
МСП на преработватели на продукта 
на територията, на която е 
компетентен.
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При преговори, които обхващат 
продукцията на повече от една 
държава членка, посоченото в алинея 
първа решение се взема от Комисията 
чрез акт за изпълнение, приет в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 14 от 
Регламент (EО) № 1/2003. В 
останалите случаи то се взема от 
националния орган по конкуренция на 
държавата членка, чиято продукция е 
предмет на преговорите. Решенията, 
посочени в първа и втора алинея, се 
прилагат не по-рано от датата, на 
която съответните предприятия са 
уведомени за тях.
5. За целите на настоящия член:
а) „национален орган по конкуренция“ 
е органът, посочен в член 5 от 
Регламент (EО) № 1/2003;
б) „МСП“ са микро-, малки и средни 
предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията.

Or. es

Обосновка

ОСП следва да спомага за концентрацията на земеделските кооперации и да залага на 
изпълнението на договорите между производството и преработването, като 
прехвърля предложението от сектора на млечните продукти към другите сектори.

Изменение 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 113б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113б
Преговори за сключване на договори с 

други сектори



PE492.804v01-00 14/181 AM\907936BG.doc

BG

Преговори за сключване на договори в 
други сектори, включително сектора 
на плодовете и зеленчуците и 
техните преработени продукти.
Без да се засягат членове 104 и 105, 
следва да се приемат разпоредбите 
съгласно член 42 и член 43, параграф 2 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да се даде 
възможност на признати 
организации на производителите и 
кооперативи, създадени от земеделски 
стопани или от техни асоциации, да 
договарят с отделен изкупвач 
договорните условия, включително 
цената, за част или за цялата 
продукция на своите членове.
С цел да се поддържа ефективна 
конкуренция в различните 
селскостопански сектори, тази 
възможност следва да бъде 
подложена на определени 
ограничения, които да се регулират 
съвместно от Европейския 
парламент и Съвета, както е в 
сектора на млечните продукти, 
които могат да представляват, наред 
с другото, процент от 
производството на Съюза или от 
производството на всяка държава 
членка, предмет на такива преговори.
По отношение на договарянето на 
цените във всеки договор между 
производителите, посочени в алинея 
първа, и купувачи, в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в 
предходната алинея, и с цел да се даде 
възможност за по-справедливо 
разпределение на добавената 
стойност, създадена в рамките на 
веригата за доставки, следва да могат 
да се вземат предвид обективните 
показатели, свързани с 
производствените разходи.

Or. es
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Обосновка

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Изменение 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 113в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113в
Договори в сектора на хмела*

1. Всеки договор за доставка на хмел, 
произведен на територията на Съюза, 
сключен между производител или 
организация на производители, от 
една страна, и купувач, от друга 
страна, се регистрира от органите, 
определени за тази цел от всяка
съответна държава членка 
производител.
2. Договорите, които се отнасят до 
доставката на определени количества 
по договорени цени в продължение на 
период, който обхваща една или 
повече реколти, и са сключени преди 
1 август на годината на съответната 
първа реколта, следва да се смятат за 
„предварително сключени договори“. 
Те се регистрират отделно.
3. Данните, на които се основава 
регистрацията, могат да се 
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използват единствено за целите на 
настоящия регламент.
4. Комисията определя подробни 
правила за регистрацията на 
договорите за доставка на хмел.

Or. en

Изменение 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта да се 
гарантира ясното определяне на целите 
и отговорностите на организациите на 
производители, организациите на 
оператори в сектора на маслиновото 
масло и трапезните маслини и 
междубраншовите организации, така че 
да се допринесе за ефективността на 
действията на тези организации, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 по отношение на 
организациите на производители, 
асоциациите на организации на 
производители, междубраншовите 
организации и организациите на 
оператори за следното:

Като се отчита необходимостта да се 
гарантира ясното определяне на целите 
и отговорностите на организациите на 
производители, организациите на 
оператори в сектора на маслиновото 
масло и трапезните маслини и 
междубраншовите организации, така че 
да се допринесе за ефективността на 
действията на тези организации, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове поотделно за всеки 
сектор, посочен в член 1, параграф 2 в 
съответствие с член 160 по отношение 
на организациите на производители, 
асоциациите на организации на 
производители, междубраншовите 
организации и организациите на 
оператори за следното:

Or. en

Изменение 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специфичните цели, които могат, 
трябва или не трябва да бъдат 
осъществявани от тези организации и 
асоциации, включително дерогациите от 
целите, посочени в членове 106—109;

а) специфичните цели, които могат, 
трябва или не трябва да бъдат 
осъществявани от тези организации и 
асоциации в секторите на плодовете и 
зеленчуците, на маслиновото масло и 
трапезните маслини и в лозаро-
винарския сектор, включително 
дерогациите от целите, посочени в 
членове 106—109;

Or. es

Обосновка

Специфичните цели вече са посочени в членове 106 и 108 от основния акт. Само в 
случаите на горепосочените сектори следва да се установяват чрез делегиран акт.

Изменение 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) хоризонтални препоръки за 
междупрофесионални споразумения, 
сключени от организациите съгласно 
член 108 от насоките за 
междупрофесионални споразумения;

Or. en

Изменение 1858
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква аа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) хоризонталните препоръки за 
междубраншовите споразумения, 
сключени от организациите в 
съответствие с насоките, определени 
в член 108 относно междубраншовите 
споразумения.

Or. fr

Изменение 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уставите, признаването, структурата, 
правосубектността, членството, размера, 
отчетността и дейностите на тези 
организации и асоциации, изискването, 
посочено в член 106, буква г), че за 
признаване на дадена организация на 
производители тази организация не 
трябва да заема господстващо 
положение на даден пазар, освен 
когато това е необходимо за 
изпълнение на целите на член 39 от 
Договора, произтичащите от 
признаването последици, оттеглянето на 
признаването, както и сливанията;

б) уставите, признаването, структурата, 
правосубектността, членството, размера, 
отчетността и дейностите на тези 
организации и асоциации, 
произтичащите от признаването 
последици, оттеглянето на 
признаването, както и сливанията;

Or. en

Изменение 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уставите, признаването, структурата, 
правосубектността, членството, размера, 
отчетността и дейностите на тези 
организации и асоциации, изискването, 
посочено в член 106, буква г), че за 
признаване на дадена организация на 
производители тази организация не 
трябва да заема господстващо 
положение на даден пазар, освен 
когато това е необходимо за 
изпълнение на целите на член 39 от 
Договора; произтичащите от 
признаването последици, оттеглянето на 
признаването, както и сливанията;

б) уставите, признаването, структурата, 
правосубектността, членството, размера, 
отчетността и дейностите на тези 
организации и асоциации, 
произтичащите от признаването 
последици, оттеглянето на 
признаването, както и сливанията;

Or. es

Обосновка

Буква г) от член 106 е премахната

Изменение 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уставите, признаването, структурата, 
правосубектността, членството, размера, 
отчетността и дейностите на тези 
организации и асоциации, изискването, 
посочено в член 106, буква г), че за 
признаване на дадена организация на 
производители тази организация не 
трябва да заема господстващо 
положение на даден пазар, освен когато 
това е необходимо за изпълнение на 
целите на член 39 от Договора, 
произтичащите от признаването 
последици, оттеглянето на 
признаването, както и сливанията;

б) уставите, структурата, 
правосубектността, членството, размера, 
отчетността и дейностите на тези 
организации и асоциации, изискването, 
посочено в член 106, буква г), че за 
признаване на дадена организация на 
производители тази организация не 
трябва да заема господстващо 
положение на даден пазар, освен когато 
това е необходимо за изпълнение на 
целите на член 39 от Договора, 
произтичащите последици, както и 
сливанията;
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Or. en

Обосновка

Член 114 оправомощава Комисията да приема делегирани актове, в които да се 
определят подробни правила за организациите на производители. Те следва да 
включват правила относно признаването, както и ясни правила за това кога 
признаването да бъде временно преустановено или оттеглено, както и кога да бъдат 
заявени коригиращи мерки.

Изменение 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правила за признаването, 
оттеглянето и временното 
преустановяване на признаването и 
изискванията към такива 
организации и асоциации да 
предприемат коригиращи мерки при 
незачитане на критериите за 
признаване;

Or. en

Обосновка

Член 114 оправомощава Комисията да приема делегирани актове, в които да се 
определят подробни правила за организациите на производители. Те следва да 
включват правила относно признаването, както и ясни правила за това кога 
признаването да бъде временно преустановено или оттеглено, както и кога да бъдат 
заявени коригиращи мерки.

Изменение 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) разширяването на обхвата на някои 
правила на организациите спрямо 
нечленовете, предвидено в член 110, и 
задължителното плащане на членски 
внос от нечленове, посочено в член 111, 
включително списък на по-строгите 
производствени правила, чийто обхват 
може да бъде разширен съгласно 
член 110, параграф 4, първа алинея, 
буква б), допълнителните изисквания по 
отношение на представителността, 
съответните икономически области, 
включително контрол от страна на 
Комисията на тяхното определение, 
минималните периоди, през които се 
прилагат правилата 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.

е) разширяването на обхвата на някои 
правила на организациите спрямо 
нечленовете, предвидено в член 110, 
което отчита целите, които всяка 
от тези организации преследва в 
съответствие с членове 106—108, и 
задължителното плащане на членски 
внос от нечленове, посочено в член 111, 
включително списък на по-строгите 
производствени правила, чийто обхват 
може да бъде разширен съгласно 
член 110, параграф 4, първа алинея, 
буква б), допълнителните изисквания по 
отношение на представителността, 
съответните икономически области, 
включително контрол от страна на 
Комисията на тяхното определение, 
минималните периоди, през които се 
прилагат правилата 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 1864
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 1 – точка еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) постигането на устойчиво 
управление на природните ресурси, 
като на признатите организации на 
производители, включително 
кооперации, се позволява да сключват 
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хоризонтално и вертикално 
споразумение с конкуренти и 
партньори по хранителната верига 
относно разходите за инвестиции в 
устойчиво производство, като 
включват последните в цените;

Or. en

Изменение 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 115 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки 
относно настоящата глава, по-специално 
относно процедурите и техническите 
условия по отношение на прилагането 
на мерките, посочени в членове 110 и 
112. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
на разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки 
относно настоящата глава, по-специално 
относно процедурите и техническите 
условия по отношение на прилагането 
на мерките, посочени в членове 110 и 
112. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
на разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема необходимите 
мерки относно прилагането на 
понятието „икономическа област“, 
посочено в член 110, параграф 2.

Or. en

Изменение 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Част II – дял II – глава III – раздел 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 4а
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ВАРИАНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ 
ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Член 116а
Вариант за управление

Като се отчита конкретната 
ситуация в отделните държави 
членки и степента, в която са се 
развили организациите на 
производители и организациите на 
оператори, в случаите, когато 
производителите са организирани в 
особено ниска степен, определените 
съгласно настоящия регламент 
отговорности на организациите на 
производители могат да се 
изпълняват от националните органи 
на дадена държава членка.

Or. pt

Изменение 1867
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Част II – дял II – глава III – раздел 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 4а
Прозрачност, информация за пазара и 

корекция
Член 116а

Европейски механизъм за наблюдение 
на цените на храните

1. С цел да информира 
икономическите оператори и всички 
публични органи за начините на 
формиране на цените по цялата 
верига на предлагане на храни и да 
улесни наблюдението и 
регистрирането на измененията на 
пазара, Комисията представя на 
Съвета и Европейския парламент 
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редовни доклади относно дейността 
и резултатите от изследванията на 
Европейския механизъм за наблюдение 
на цените на храните и гарантира 
публичното представяне на тези 
резултати.
2. С оглед прилагането на параграф 1 
и във връзка с дейностите на 
националните статистически 
институти и националните 
обсерватории по цените, механизмът 
събира по-специално статистически 
данни и информация, необходими за 
изготвянето на анализи и изследвания 
относно:
a) производството и снабдяването;
б) механизмите на формиране на 
цените и, доколкото е възможно, на 
маржовете на печалба по цялата 
верига на снабдяването с храни в 
Съюза и държавите членки;
в) тенденциите за развитие на 
цените и, доколкото е възможно, на 
маржовете на печалба по цялата 
верига на предлагане на храни в Съюза 
и държавите членки и във всички 
сектори на селското стопанство и 
хранителната промишленост, и в 
частност в производството на 
плодове и зеленчуци, мляко и млечни 
продукти и месо;
г) прогнозите за развитието на пазара 
в краткосрочен и средносрочен план.
За целите на настоящия параграф 
механизмът изследва в частност 
износа и вноса, производствените 
цени, цените, плащани от 
потребителите, маржовете на 
печалба, разходите за производство, 
преработка и разпространение на 
всички етапи от веригата на 
предлагане на храни в Съюза и 
държавите членки.
д) изчисляването на целеви ценови 
диапазон. Въз основа на събраните 
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статистически данни Европейският 
механизъм за наблюдение на цените 
на храните изчислява целеви ценови 
диапазон. Този ценови диапазон 
отчита производствени разходи. Ако 
цената не съответства на този 
целеви ценови диапазон, 
Европейският механизъм за 
наблюдение на цените на храните 
изисква корекция на обемите чрез 
редица инструменти, между които 
посочените в член 156а, с цел да се 
приспособи предлагането към 
търсенето и цените да достигнат 
първоначално изчисления целеви 
ценови диапазон.
е) концентрацията, нагоре по 
веригата, на предприятията от 
секторите на входящите 
производствени ресурси, които се 
стремят към редовно повишаване на 
стойността на входящите 
производствени ресурси. Тази 
стойност е една от основните 
причини за неправилното 
функциониране на веригата на 
снабдяване, което силно усложнява 
справедливото разпределение на 
добавената стойност в рамките на 
веригата на снабдяване.

Or. fr

Обосновка

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
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secteur dans l'analyse.

Изменение 1868
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Част II – дял II – глава III – раздел 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 4а (нов)
Прозрачност, информация за пазара и 

корекция
Член 116a

Европейски механизъм за наблюдение 
на цените на храните
1. С цел да информира 
икономическите оператори и всички 
публични органи за начините на 
формиране на цените по цялата 
верига на предлагане на храни и да 
улесни наблюдението и 
регистрирането на измененията на 
пазара, Комисията представя на 
Съвета и Европейския парламент 
редовни доклади относно дейността 
и резултатите от изследванията на 
Европейския механизъм за наблюдение 
на цените на храните и гарантира 
публичното представяне на тези 
резултати.
2. С оглед прилагането на параграф 1 
и във връзка с дейностите на 
националните статистически 
институти и националните 
обсерватории по цените, механизмът 
събира по-специално статистически 
данни и информация, необходими за 
изготвянето на анализи и изследвания 
относно:
б) механизмите на формиране на 
цените и, доколкото е възможно, на 
маржовете на печалба по цялата 
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верига на снабдяването с храни в 
Съюза и държавите членки;
в) тенденциите за развитие на 
цените и, доколкото е възможно, на 
маржовете на печалба по цялата 
верига на предлагане на храни в Съюза 
и държавите членки и във всички 
сектори на селското стопанство и 
хранителната промишленост, и в 
частност в производството на 
плодове и зеленчуци, мляко и млечни 
продукти и месо;
г) прогнозите за развитието на пазара 
в краткосрочен и средносрочен план.
За целите на настоящия параграф 
Европейският механизъм за 
наблюдение на цените на храните 
изследва в частност износа и вноса, 
производствените цени, цените, 
плащани от потребителите, 
маржовете на печалба, разходите за 
производство, преработка и 
разпространение на всички етапи от 
веригата на предлагане на храни в 
Съюза и държавите членки.
д) въз основа на събраните 
статистически данни за млякото 
Европейският механизъм за 
наблюдение на цените на храните 
изчислява целеви ценови диапазон. 
Целевият ценови диапазон се основава 
на производствените разходи за 
производство на мляко. Ако цените не 
съответстват на този целеви ценови 
диапазон, Европейският механизъм за 
наблюдение на цените на храните 
препоръчва корекция на обемите чрез 
редица инструменти, между които 
посочените в член 156а с цел да се 
приспособи предлагането към 
търсенето и да се избегне падането 
на цените под изчисления целеви 
ценови диапазон.

Or. fr
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Обосновка

Изключително важно е да се създаде Европейски механизъм за наблюдение на цените 
на храните с цел събиране на конкретни данни за положението на пазара, особено на 
цените на млякото, развитието на производствените разходи, както и на търсенето, 
предлагането и маржовете на всички участници във веригата на предлагане на храни. 
Въпреки това не само наблюдението на пазара е важно. Европейският механизъм за 
наблюдение на цените на храните трябва да разполага с инструменти за реагиране на 
специфична ситуация на пазара, за да се адаптира обемът на предлагане към 
търсенето, като се използват познанията му за пазара.

Изменение 1869
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 116а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 116a
Европейски механизъм за наблюдение 

на цените на хранителните продукти
С цел да се улесни регистрирането на 
развитието на пазара от 
организациите на производители и от 
междубраншовите организации, 
Европейският механизъм за 
наблюдение на цените на 
хранителните продукти, в 
сътрудничество с Евростат, 
националните статистически 
институти и националните 
обсерватории на цените, редовно 
правят проучвания относно 
тенденциите в цените на основните 
селскостопански сектори, както и 
краткосрочни и дългосрочни прогнози.

Or. en

Изменение 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Част III – Глава –1 нова

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава –1
Общи разпоредби

Член 116а
Общи принципи

Освен ако не е предвидено друго в 
настоящия регламент или в 
разпоредбите, приети съгласно него, в 
търговията с трети държави се 
забранява следното:
а) налагането на каквато и да е 
такса, имаща равностоен ефект на 
мито;
б) прилагането на количествени 
ограничения или мерки с равностоен 
ефект.

Or. es

Обосновка

Счита се, че трябва да се запази тази глава и уводния член, който установява основен 
общ принцип, който се спазва задължително по отношение на търговията с трети 
държави.

Изменение 1871
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат случаите, в които се 
изискват лицензии за внос или износ в 
съответствие с настоящия регламент, 
вносът за допускане за свободно 
обращение в Съюза или износът от 
Съюза на един или повече 

1. Без да се засягат случаите, в които се 
изискват лицензии за внос или износ в 
съответствие с настоящия регламент, 
вносът за допускане за свободно 
обращение в Съюза или износът от 
Съюза на един или повече 
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селскостопански продукти може да бъде 
обвързан с представянето на лицензия, 
като се отчита необходимостта от 
лицензии за управлението на 
съответните пазари и, по-специално, за 
контрол на търговията със 
съответните продукти.

селскостопански продукти може да бъде 
обвързан с представянето на лицензия, 
като се отчита необходимостта от 
лицензии за управлението на 
съответните пазари.

Or. de

Обосновка

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Изменение 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат случаите, в които се 
изискват лицензии за внос или износ в 
съответствие с настоящия регламент, 
вносът за допускане за свободно 
обращение в Съюза или износът от 
Съюза на един или повече 
селскостопански продукти може да 
бъде обвързан с представянето на 
лицензия, като се отчита 
необходимостта от лицензии за 
управлението на съответните пазари и, 
по-специално, за контрол на търговията 

1. Без да се засягат случаите, в които се 
изискват лицензии за внос или износ в 
съответствие с настоящия регламент, 
вносът за допускане за свободно 
обращение в Съюза или износът от 
Съюза на един или повече земеделски
продукти може да бъде обвързан с 
представянето на лицензия, като се 
отчита необходимостта от лицензии за 
управлението на съответните пазари и, 
по-специално, за контрол на търговията 
със съответните продукти.
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със съответните продукти.

Or. es

Изменение 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат случаите, в които се 
изискват лицензии за внос или износ в 
съответствие с настоящия регламент, 
вносът за допускане за свободно
обращение в Съюза или износът от 
Съюза на един или повече 
селскостопански продукти може да бъде 
обвързан с представянето на лицензия, 
като се отчита необходимостта от 
лицензии за управлението на 
съответните пазари и, по-специално, за 
контрол на търговията със съответните 
продукти.

(Не се отнася до българския текст)

Or. es

Изменение 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Конкретно, вносът може да бъде 
обвързан с представянето на лицензия 
за внос на продукти от следните 
сектори:
а) на зърнените култури;
б) на ориза;
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в) на захарта;
г) на семената;
д) на маслиновото масло и 
трапезните маслини, по отношение 
на продукти, които попадат под 
кодове по КН 1509, 1510 00, 0709 90 39, 
0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 и 
1522 00 39;
е) на лена и конопа, доколкото това се 
отнася за конопа;
ж) на плодовете и зеленчуците;
з) на преработените плодове и 
зеленчуци;
и) на бананите;
й) на виното;
к) на живите растения;
л) на говеждото месо;
м) на млякото и млечните продукти;
н) на свинското месо;
о) на овчето и козето месо;
п) на яйцата;
р) на птичето месо;
с) на етиловия алкохол от земеделски 
произход.
По-специално, износът може да бъде 
обвързан с представянето на лицензия 
за износ на продукти от следните 
сектори:
а) на зърнените култури;
б) на ориза;
в) на захарта;
г) на маслиновото масло и 
трапезните маслини, по отношение 
на маслиновото масло, посочено в 
приложение I, част VII, буква а);
д) на плодовете и зеленчуците;
е) на преработените плодове и 
зеленчуци;
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ж) на виното;
з) на говеждото месо;
и) на млякото и млечните продукти;
й) на свинското месо;
к) на овчето и козето месо;
л) на яйцата;
м) на птичето месо;
н) на етиловия алкохол от земеделски 
произход.

Or. es

Обосновка

Смята се, че списъкът на селскостопанските продукти, подлежащи на представяне 
на лицензия за внос или износ следва да бъде в самия регламент, като запазва 
разпореденото относно това в членове 130 и 161 от действащия Регламент 
(R1234/2007), така че няма да става предмет на делегиран акт, така както е 
предвидено в член 118.

Изменение 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Продуктите, внесени от 
Европейския съюз, трябва да 
отговарят на същите изисквания по 
отношение на производството и 
търговската им реализация, както 
собственото производство на Съюза, 
и само при тези условия могат да 
бъдат издадени съответните 
лицензии за внос.

Or. es
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Изменение 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) Когато пазарните цени в 
Европейския съюз не покриват 
разходите за производство на 
Общността, Европейският съюз ще 
блокира лицензиите за внос докато се 
регулира статута на тези 
производства.

Or. es

Изменение 1877
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Разпоредбите относно 
предлагането на пазара, приложими 
за продукти от Съюза, включително 
приетите във ветеринарния и 
фитосанитарния сектор и в сектора 
на храните, за да се гарантира, че 
продуктите отговарят на 
хигиенните стандарти, както и на 
стандартите за защита на здравето 
на растенията и човека и за хуманно 
отношение към животните, се 
прилагат също и за вносните 
продукти. Не могат да се издават 
лицензии за внос за продукти, внасяни 
в Съюза, които не отговарят на тези 
разпоредби.

Or. pt
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Изменение 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 118 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като се отчитат развитието на 
търговията и пазарните промени, 
нуждите на съответните пазари и 
контрола върху вноса и износа на 
съответните продукти, Комисията се 
оправомощава да приема в съответствие 
с член 160 делегирани актове, за да 
определи:

1. Като се отчитат необходимостта от 
контрол върху вноса на продукти, 
необходимостта от добро управление 
на пазара и необходимостта от 
намаляване на административната 
тежест, Комисията се оправомощава 
да приема в съответствие с член 160 
делегирани актове, за да определи:

Or. pl

Обосновка

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Изменение 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 118 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) списъка на селскостопанските 
продукти, за които се изисква 
представяне на лицензия за внос или 
износ;

заличава се
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Or. es

Изменение 1880
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 118 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) списъка на селскостопанските 
продукти, за които се изисква
представяне на лицензия за внос или 
износ;

a) в екстремни случаи и когато за 
ефективното управление на 
съответните пазари е необходимо
представяне на лицензия за внос или 
износ за определени селскостопански 
продукти;

Or. de

Изменение 1881
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 118 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) социални и екологични минимални 
стандарти за внос с цел гарантиране 
на регламентиран достъп до пазара 
на продукти от трети държави.

Or. de

Обосновка

Вносът от трети държави не трябва да нарушава конкуренцията на вътрешния 
пазар на ЕС и е необходимо да се определят минимални стандарти (социални, 
екологични и т.н.), които да се контролират по съответен начин.

Изменение 1882
Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 118 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подаването на заявления и 
издаването на лицензии и тяхното 
използване;

Or. de

Изменение 1883
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 119 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подаването на заявления и 
издаването на лицензии и тяхното 
използване;

заличава се

Or. de

Изменение 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 120а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 120а
Вносни мита

Освен ако в настоящия регламент не 
е предвидено друго, за посочените в 
член 1 продукти се прилагат 
ставките на вносните мита от 
Общата митническа тарифа.

Or. es
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Обосновка

Този принцип е основен и трябва да бъде отразен в регламента.

Изменение 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 120а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 120а
Вносни мита

Освен ако в настоящия регламент не 
е предвидено друго, за посочените в 
член 1 продукти се прилагат 
ставките на вносните мита от 
Общата митническа тарифа.

Or. es

Обосновка

Считаме, че този принцип е основен и следва да бъде отразен в уводен член на тази 
глава, подобно на схемата, използвана в действащия регламент.

Изменение 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Предложение за регламент
Член 121 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на международни 
споразумения

Прилагане на международни 
споразумения и други

Or. es
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Обосновка

Счита се, че предложеното наименование за заглавие на този член не е точно, тъй 
като не се отнася само до правомощията за определяне на вносни мита по силата на 
международните споразумения, сключени съгласно член 218 от ДФЕС.

Изменение 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 121 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема мерки за прилагане на 
международните споразумения, 
сключени съгласно член 218 от 
Договора или всеки друг акт, приет в 
съответствие с член 43, параграф 2 
от Договора или с Общата митническа 
тарифа по отношение на изчисляването 
на вносните мита за селскостопански
продукти. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема мерки за прилагане на 
международните споразумения, 
сключени съгласно член 218 от 
Договора или Общата митническа 
тарифа, по отношение на методиката 
на изчисляването на вносните мита за
земеделски продукти. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2.

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е подобрение във формулировката на члена, за по-доброто 
му разбиране.

Изменение 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 121а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 121а
Изчисляване на вносните мита за 

зърнени култури
1. Независимо от член 121, вносното 
мито за продукти под кодове по КН 
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 
(висококачествена мека пшеница), 
1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 
1007 00 90, с изключение на хибриди за 
посев, се равнява на 
интервенционната цена, валидна за 
тези продукти при вноса и увеличена 
с 55 %, минус вносната цена CIF, 
приложима за въпросната доставка. 
Посоченото мито обаче не може да 
надхвърля общоприетия размер на 
митото, определен въз основа на 
Комбинираната номенклатура.
2. Вносното мито, посочено в 
параграф 1, се изчислява от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение, въз основа на 
представителните вносни цени CIF 
на продуктите, посочени в същия 
параграф, които се определят 
периодично.
3. Комисията установява чрез 
делегирани актове минималните 
изисквания за висококачествената 
мека пшеница.
4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията предвижда:
i) ценовите котировки, които трябва 
да се имат предвид;
ii) възможността, когато е уместно в 
конкретни случаи, да се предостави 
на операторите възможност да се 
информират за приложимото мито 
преди пристигането на съответните 
пратки.

Or. es
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Обосновка

Предложението за регламент на OОП не се отнася за метода на изчисляване на 
вносните мита върху зърнените култури и ориза, който се съдържа в действащия 
OОП (членове 136—149 на R 1234/2007 г), а също така се е запазил в 
проекторегламента за привеждане в съответствие с Договора от Лисабон. Счита се, 
че разполагането с процедура за ясно и предварително установено изчисление в 
основния акт, както е в момента, осигурява по-голяма прозрачност.

Изменение 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 121б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 121б
Изчисляване на вносните мита за 

олющен ориз
1. Независимо от член 121, вносното 
мито за олющен ориз под код 
КН 1006 20 се определя чрез актове за 
изпълнение от Комисията в срок от 
десет дни след края на съответния 
референтен период, в съответствие с 
приложение VIIа, точка 1.
Комисията определя чрез актове за 
изпълнение новото приложимо мито, 
ако изчисленията, извършени 
съгласно посоченото приложение, 
налагат необходимостта да се 
промени. До определянето на ново 
приложимо мито се прилага 
определеното преди това мито.
2. За да се изчисли вносът, посочен в 
приложение VIIа, точка 1, се вземат 
предвид количествата, за които в 
съответния референтен период са 
издадени лицензии за внос на олющен 
ориз под код по КН 1006 20, с 
изключение на лицензиите за внос на 
ориз Basmati, посочен в член 121в.
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3. Годишното референтно количество 
е 449 678 тона. Частичното 
референтно количество за всяка 
пазарна година отговаря на 
половината от годишното 
референтно количество.

Or. es

Обосновка

Предложението за регламент на OОП не се отнася за метода на изчисляване на 
вносните мита върху зърнените култури и ориза, който се съдържа в действащия 
OОП (членове 136—149 на R 1234/2007 г), а също така се е запазил в 
проекторегламента за привеждане в съответствие с Договора от Лисабон. Счита се, 
че разполагането с процедура за ясно и предварително установено изчисление в 
основния акт, както е в момента, осигурява по-голяма прозрачност.

Изменение 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 121в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 121в
Изчисляване на вносните мита за 

олющен ориз от сортовете Basmati
Независимо от член 121, олющеният 
ориз от сортовете Basmati под кодове 
по КН 1006 20 17 и 1006 20 98, посочен 
в приложение VIIб, отговаря на 
изискванията за вносно мито с нулева 
ставка при условията, определени от 
Комисията чрез изпълнителни 
актове.

Or. es

Обосновка

Предложението за регламент на OОП не се отнася за метода на изчисляване на 
вносните мита върху зърнените култури и ориза, който се съдържа в действащия 
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OОП (членове 136—149 на R 1234/2007 г), а също така се е запазил в 
проекторегламента за привеждане в съответствие с Договора от Лисабон. Счита се, 
че разполагането с процедура за ясно и предварително установено изчисление в 
основния акт, както е в момента, осигурява по-голяма прозрачност.

Изменение 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 121г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 121г
Изчисляване на вносните мита за 

бланширан ориз
1. Независимо от член 121, вносното 
мито за полубланширан или 
бланширан ориз под код по 
КН 1006 30, се определя чрез 
изпълнителни актове от Комисията 
в срок от десет дни след края на 
съответния референтен период, в 
съответствие с приложение VIIа, 
точка 2.
Комисията определя чрез актове за 
изпълнение новото приложимо мито, 
ако изчисленията, извършени 
съгласно посоченото приложение,
налагат необходимостта да се 
промени. До определянето на ново 
приложимо мито се прилага 
определеното преди това мито.
2. За да се изчисли вносът, посочен в 
приложение VIIа, точка 2, се вземат 
предвид количествата, за които в 
съответния референтен период са 
издадени лицензии за внос на 
полубланширан или бланширан ориз 
под код по КН 1006 30.

Or. es
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Обосновка

Предложението за регламент на OОП не се отнася за метода на изчисляване на 
вносните мита върху зърнените култури и ориза, който се съдържа в действащия 
OОП (членове 136—149 на R 1234/2007 г), а също така се е запазил в 
проекторегламента за привеждане в съответствие с Договора от Лисабон. Счита се, 
че разполагането с процедура за ясно и предварително установено изчисление в 
основния акт, както е в момента, осигурява по-голяма прозрачност.

Изменение 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 121д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 121д
Изчисляване на вносните мита за 

натрошен ориз
Независимо от член 121, вносното 
мито за натрошен ориз под код по 
КН 1006 40 00, е 65 EUR на тон.

Or. es

Обосновка

Предложението за регламент на OОП не се отнася за метода на изчисляване на 
вносните мита върху зърнените култури и ориза, който се съдържа в действащия 
OОП (членове 136—149 на R 1234/2007 г), а също така се е запазил в 
проекторегламента за привеждане в съответствие с Договора от Лисабон. Счита се, 
че разполагането с процедура за ясно и предварително установено изчисление в 
основния акт, както е в момента, осигурява по-голяма прозрачност.

Изменение 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато декларираната входна цена 
на въпросната партида е по-висока 
от фиксираната стойност при вноса, 
увеличена с определен от Комисията 
марж, който не може да надхвърля 
фиксираната стойност при вноса с 
повече от 10 %, се изисква 
предоставянето на обезпечение, равно 
на вносното мито, определено въз 
основата на фиксираната стойност 
при вноса. Комисията изчислява тази 
стойност всеки работен ден и в 
зависимост от всеки произход, 
продукт и съответен период, която е 
равна на среднопретеглената 
стойност на котировката за тези 
продукти на представителните 
вносни пазари на държавите членки 
или, при необходимост, на други 
пазари, като изважда общата сума 
от 5 €/100 кг и митата ad valorem.
Освен това, заинтересованата 
страна трябва да покаже условията 
за търговска реализация и транспорт 
на продукта, като предостави 
доказателства относно документите 
за доставка между операторите и 
разходите, направени от момента на 
вноса до продажбата на продукта. 
Във всеки случай, тези документи 
следва да уточняват сорта или 
търговския вид в съответствие с 
разпоредбите относно представянето 
и етикетирането на продуктите, 
съдържащи се в съответния пазарен 
стандарт на Общността, 
търговската категория и теглото на 
продуктите.

Or. es
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Изменение 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато декларираната входна цена 
на въпросната партида е по-висока 
от фиксираната стойност при вноса, 
увеличена с определен от Комисията 
марж, който не може да надхвърля 
фиксираната стойност при вноса с 
повече от 10 %, се изисква 
предоставянето на обезпечение, равно 
на вносното мито, определено въз 
основата на фиксираната стойност 
при вноса. Комисията изчислява тази 
стойност всеки работен ден и в 
зависимост от всеки произход, 
продукт и съответен период, която е 
равна на среднопретеглената 
стойност на котировката за тези 
продукти на представителните 
вносни пазари на държавите членки 
или, при необходимост, на други 
пазари, като изважда общата сума 
от 5 €/100 кг и митата ad valorem.
Освен това, заинтересованата 
страна трябва да покаже условията 
за търговска реализация и транспорт 
на продукта, като предостави 
доказателства относно документите 
за доставка между операторите и 
разходите, направени от момента на 
вноса до продажбата на продукта. 
Във всеки случай, тези документи 
следва да уточняват сорта или 
търговския вид в съответствие с 
разпоредбите относно представянето 
и етикетирането на продуктите, 
съдържащи се в съответния пазарен 
стандарт на Общността, 
търговската категория и теглото на 
продуктите.
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Or. es

Обосновка

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Изменение 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Митническата стойност на 
внесените нетрайни стоки, за които 
прилагането на Общата митническа 
тарифа зависи от входната цена на 
партидата, внесена в търговски 
режим за продажба на консигнация, 
може да бъде определена пряко, 
съгласно член 30, параграф 2, буква в) 
от митническия кодекс и е равна на 
стандартната стойност при внос.

Or. es

Изменение 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Митническата стойност на 
внесените нетрайни стоки, за които 
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прилагането на Общата митническа 
тарифа зависи от входната цена на 
партидата, внесена в търговски 
режим за продажба на консигнация, 
може да бъде определена пряко, 
съгласно член 30, параграф 2, буква в) 
от митническия кодекс и е равна на 
стандартната стойност при внос.

Or. es

Обосновка

Целта на изменението е да се уточни, че единичната стойност съответства на 
стандартната стойност за внос, в случай на нетрайни продукти за продажба на 
консигнация.

Изменение 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на прилагането на 
член 248 от РПМК, проверките, 
които трябва да се извършват от 
митническите органи, за да се 
определи дали следва да се предостави 
гаранция, включват сверяване на 
митническата стойност с 
единичната стойност за 
съответните продукти, както е 
посочено в член 30, параграф 2, 
буква в) от Митническия кодекс.

заличава се

Or. es

Изменение 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 122 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на прилагането на 
член 248 от РПМК, проверките, 
които трябва да се извършват от 
митническите органи, за да се 
определи дали следва да се предостави 
гаранция, включват сверяване на 
митническата стойност с 
единичната стойност за 
съответните продукти, както е 
посочено в член 30, параграф 2, 
буква в) от Митническия кодекс.

заличава се

Or. es

Изменение 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира ефикасността на 
системата, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 с 
цел да се предвиди, че извършваните 
от митническите органи проверки, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, в допълнение към или като 
алтернатива на сверяването на 
митническата стойност с 
единичната стойност, включват 
сверяване на митническата стойност 
с друга стойност.

заличава се

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема правила за изчисляване на 
другата стойност, посочена в първа 
алинея от настоящия параграф. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира ефикасността на 
системата, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 с 
цел да се предвиди, че извършваните 
от митническите органи проверки, 
посочени в параграф 2 от настоящия 
член, в допълнение към или като 
алтернатива на сверяването на 
митническата стойност с 
единичната стойност, включват 
сверяване на митническата стойност 
с друга стойност.

заличава се

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема правила за изчисляване на 
другата стойност, посочена в първа 
алинея от настоящия параграф. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта да се 
гарантира ефикасността на системата, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да се предвиди, че 
извършваните от митническите органи 
проверки, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в допълнение към или 
като алтернатива на сверяването на 
митническата стойност с единичната 
стойност, включват сверяване на 
митническата стойност с друга 
стойност.

Като се отчита необходимостта да се 
гарантира ефикасността на системата, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да се предвиди, че 
извършваните от митническите органи 
проверки, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в допълнение към или 
като алтернатива на сверяването на 
митническата стойност с единичната 
стойност, включват сверяване на 
митническата стойност с друга 
стойност. Във всеки случай тази 
възможност няма да доведе до 
дедуктивен метод, който да 
позволява упражняването на това 
допълнително право да се сведе до 
минимум или да се избегне.

Or. es

Обосновка

Следва да се изисква придържане към „принципа на реципрочност“ за вноса от трети 
държави, за да се избегнат проблеми с продоволствената сигурност. Поради това 
трябва да се действа стриктно по отношение на санитарните и фитосанитарните 
мерки и екологичните условия (борба с изменението на климата), в които се 
произвеждат тези продукти. Тези изисквания трябва да се прилагат като подновена 
и актуализирана преференция спрямо продуктите от Общността в условията на 
глобална търговия.

Изменение 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта да се Като се отчита необходимостта да се 
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гарантира ефикасността на системата, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да се предвиди, че 
извършваните от митническите органи 
проверки, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в допълнение към или 
като алтернатива на сверяването на 
митническата стойност с единичната 
стойност, включват сверяване на 
митническата стойност с друга 
стойност.

гарантира ефикасността на системата, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел да се предвиди, че 
извършваните от митническите органи 
проверки, посочени в параграф 2 от 
настоящия член, в допълнение към или 
като алтернатива на сверяването на 
митническата стойност с единичната 
стойност, включват сверяване на 
митническата стойност с друга 
стойност. При всички положения това 
няма да доведе до прилагането на 
дедуктивен метод, който да 
позволява упражняването на това 
допълнително право да се сведе до 
минимум или да се избегне.

Or. en

Изменение 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема правила за изчисляване на 
другата стойност, посочена в първа 
алинея от настоящия параграф. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема правила за изчисляване на 
другата стойност, посочена в първа 
алинея от настоящия параграф, така че 
да се осигури проследяемост на всяка 
партида от внесения продукт. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 1904
Esther de Lange
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Предложение за регламент
Член 123 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, за да 
гарантира, че внасяните продукти 
отговарят на минималните 
стандарти за качество и 
екологосъобразност на Съюза;

Or. en

Изменение 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните квоти за внос на 
селскостопански продукти за допускане 
за свободно обращение в Съюза (или в 
част от него) или тарифните квоти за 
внос на селскостопански продукти на 
Съюза в трети държави, които трябва да 
бъдат частично или изцяло управлявани 
от Съюза, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора или всеки друг 
акт, приет в съответствие с член 43, 
параграф 2 от Договора, се откриват 
и/или управляват от Комисията чрез 
делегирани актове и актове за 
изпълнение съгласно членове 126—128.

1. Тарифните квоти за внос на 
селскостопански продукти за допускане 
за свободно обращение в Съюза или 
тарифните квоти за внос на 
селскостопански продукти на Съюза в 
трети държави, които трябва да бъдат 
частично или изцяло управлявани от 
Съюза, произтичащи от споразумения, 
сключени в съответствие с член 218 от 
Договора, или от всеки друг акт, приет 
в съответствие с член 43, параграф 2 от 
Договора, се откриват и/или управляват 
от Комисията чрез делегирани актове и 
актове за изпълнение съгласно 
членове 126—128.

Or. es

Обосновка

Считаме, че е от съществено значение запазването в текста на регламента на 
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изричното споменаване на квотата за царевица и сорго за Испания и за царевица за 
Португалия, която произтича от международни задължения, по подобие на 
съдържанието на член 146, параграф 2 от действащия Общ регламент за ООП.

Изменение 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Тарифните квоти за внос на 
селскостопански продукти за допускане 
за свободно обращение в Съюза (или в 
част от него) или тарифните квоти за 
внос на селскостопански продукти на 
Съюза в трети държави, които трябва да 
бъдат частично или изцяло управлявани 
от Съюза, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора или всеки друг 
акт, приет в съответствие с член 43, 
параграф 2 от Договора, се откриват 
и/или управляват от Комисията чрез 
делегирани актове и актове за 
изпълнение съгласно членове 126—128.

1. Тарифните квоти за внос на 
селскостопански продукти за допускане 
за свободно обращение в Съюза (или в 
част от него) или тарифните квоти за 
внос на селскостопански продукти на 
Съюза в трети държави, които трябва да 
бъдат частично или изцяло управлявани 
от Съюза, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора или всеки друг 
акт, приет в съответствие с член 43, 
параграф 2 от Договора, се откриват 
и/или управляват от Комисията чрез 
делегирани актове и актове за 
изпълнение съгласно членове 126—128, 
без да се засягат квотите, 
произтичащи от традиционните 
търговски потоци.

Or. pt

Изменение 1907
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на тарифните квоти за 
внос — отчита в достатъчна степен 
потребностите от предлагане на пазара 

а) по отношение на тарифните квоти за 
внос, с изключение на тези за сектора 
на захарта, отчита в достатъчна степен 
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на Съюза и необходимостта да се запази 
равновесието на този пазар, или

потребностите от предлагане на пазара 
на Съюза както на необработени 
продукти, така и на крайни 
продукти, и необходимостта да се 
запази равновесието на този пазар, или

Or. fr

Изменение 1908
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 125 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на тарифните квоти за 
внос — отчита в достатъчна степен 
потребностите от предлагане на пазара 
на Съюза и необходимостта да се запази 
равновесието на този пазар, или

а) по отношение на тарифните квоти за 
внос — отчита в достатъчна степен 
потребностите от предлагане на пазара 
на Съюза, необходимостта да се запази 
равновесието на този пазар и да се 
разработят нови пазари надолу по 
веригата на производство на 
индустриални продукти, като се 
гарантира сигурност и 
непрекъснатост на доставките при 
цени, конкурентни на световния 
пазар, или

Or. en

Обосновка

Към момента предприятията, които произвеждат „индустриални“ химикали от 
селскостопански суровини, могат да се възползват от тарифна квота в размер на 
400 000 тона захар, която може да се внася без да бъде облагана с мито. Тази квота 
обаче не успя да предотврати подриването на европейския капацитет за 
производство на биопродукти, тъй като правилата за разпределяне на квоти не 
гарантират постоянно и непрекъснато предлагане. При липсата на постоянен поток, 
инвестициите (които са изцяло зависими от цената на суровините) ще продължат да 
се пренасочват към трети държави.

Изменение 1909
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 125 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на тарифните квоти за 
внос — отчита в достатъчна степен 
потребностите от предлагане на пазара 
на Съюза и необходимостта да се запази 
равновесието на този пазар, или 

а) по отношение на тарифните квоти за 
внос — отчита в достатъчна степен 
потребностите от предлагане на пазара 
на Съюза и необходимостта да се запази 
равновесието на този пазар, както и на 
установените съществуващи 
специфични нужди по отношение на 
определени продукти в държавите 
членки, или

Or. pt

Изменение 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 125а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125a
Временно преустановяване на 
прилагането на вносни мита в 

сектора на захарта
(1) До 30 ноември всяка година 
Комисията ще прави прогноза 
относно очаквания обем на вноса на 
тръстикова захар в ЕС за 
съответната пазарна година.
(2) Прогнозата по параграф 1 трябва 
да се основава на оценка на износа 
съгласно търговските споразумения 
между ЕС и държавите износителки 
на тръстикова захар.
(3) Когато прогнозата на Комисията 
е за внос под 3,5 милиона тона, 
Комисията приема делегиран акт в 
съответствие с член 160, който 
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постановява временното 
преустановяване на прилагането на 
вносните мита върху 50 % от 
допълнителния внос на тръстикова 
захар, необходим за достигането на 
внос с общ размер от 3,5 милиона 
тона.
(4) До 30 юни Комисията 
преразглежда своята прогноза 
съгласно параграф 1, за да включи 
актуална информация за вноса по 
търговските споразумения с държави 
износителки на тръстикова захар и 
вноса, посочен в параграф 3. Когато 
прогнозата на Комисията е за внос 
под 3,5 милиона тона, Комисията 
приема делегиран акт, който 
постановява временното 
преустановяване на прилагането на 
вносните мита върху тръстиковата 
захар, необходима за постигането на 
прогнозния внос с общ размер от 
3,5 милиона тона.

Or. en

Обосновка

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Изменение 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 125а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125a
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Временно преустановяване на 
прилагането на вносни мита в 

сектора на захарта
(1) До 30 ноември всяка година 
Комисията ще прави прогноза 
относно очаквания обем на вноса на 
тръстикова захар в ЕС за 
съответната пазарна година.
(2) Прогнозата по параграф 1 трябва 
да се основава на оценка на износа 
съгласно търговските споразумения 
между ЕС и държавите износителки 
на тръстикова захар.
(3) Когато прогнозата на Комисията 
е за внос под 3,5 милиона тона, 
Комисията приема делегиран акт в 
съответствие с член 160, който 
постановява временното 
преустановяване на прилагането на 
вносните мита върху 50 % от 
допълнителния внос на тръстикова 
захар, необходим за достигането на 
внос с общ размер на 3,5 милиона 
тона.
(4) Комисията преразглежда своята 
прогноза съгласно параграф 1 до 
30 юни, за да включи актуална 
информация за вноса по търговските 
споразумения с държави износителки 
на тръстикова захар и вноса, посочен 
в параграф 3. Когато прогнозата на 
Комисията е за внос под 3,5 милиона 
тона, Комисията приема делегиран 
акт, който постановява временното 
преустановяване на прилагането на 
вносните мита върху тръстиковата 
захар, необходима за постигането на 
прогнозния внос с общ размер от 
3,5 милиона тона.

Or. en

Обосновка

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
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increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Изменение 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 125а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125а
Конкретни правила

По отношение на тарифната квота 
за внос в Испания на 2 000 000 тона 
царевица и 300 000 тона сорго и 
тарифната квота за внос в 
Португалия на 500 000 тона царевица 
Комисията може да приеме 
делегирани актове за установяване на 
необходимите разпоредби за 
осъществяване на вноса по 
тарифните квоти, а също и, когато е 
приложимо, за публичното 
складиране на количествата, внесени 
от разплащателните агенции на 
съответните държави членки, и за 
тяхното пласиране на пазарите на 
тези държави членки.

Or. es

Изменение 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 125а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 125а
Конкретни правила

По отношение на тарифната квота 
за внос в Испания на 2 000 000 тона 
царевица и 300 000 тона сорго и 
тарифната квота за внос в 
Португалия на 500 000 тона царевица 
Комисията може да приеме 
делегирани актове за установяване на 
необходимите разпоредби за 
осъществяване на вноса по 
тарифните квоти, а също и, когато е 
приложимо, за публичното 
складиране на количествата, внесени 
от разплащателните агенции на 
съответните държави членки, и за 
тяхното пласиране на пазарите на 
тези държави членки.

Or. es

Обосновка

Считаме, че е от съществено значение запазването в текста на регламента на 
изричното споменаване на квотата за царевица и сорго за Испания и за царевица за 
Португалия, която произтича от международни задължения, по подобие на 
съдържанието на член 146, параграф 2 от действащия Общ регламент за ООП.

Изменение 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 126 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определи условията и изискванията 
за допустимост, на които трябва да 
отговаря операторът, за да подаде 
заявление в рамките на тарифната 
квота за внос; въпросните разпоредби 

заличава се
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могат да изискват минимален опит в 
търговията с трети държави и 
приравнени към тях територии или в 
преработвателна дейност, изразен в 
минимално количество и период от 
време в даден пазарен сектор; тези 
разпоредби могат да включват 
специфични правила за 
удовлетворяване на нуждите и 
практиките, които са в сила в даден 
сектор, и употребите и нуждите на 
преработвателните отрасли;

Or. es

Обосновка

Считаме, че въпросният акт отговаря повече на определението за акт за изпълнение, 
т.е. „актове за еднакво прилагане в целия Съюз на елементи от основните актове“, 
отколкото за делегиран акт.

Изменение 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 1 – алинея 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) условията и изискванията за 
допустимост, на които трябва да 
отговаря операторът, за да подаде 
заявление в рамките на тарифната 
квота за внос; въпросните разпоредби 
могат да изискват минимален опит в 
търговията с трети държави и 
приравнени към тях територии или в 
преработвателна дейност, изразен в 
минимално количество и период от 
време в даден пазарен сектор; тези 
разпоредби могат да включват 
специфични правила за 
удовлетворяване на нуждите и 
практиките, които са в сила в даден 
сектор, и употребата и нуждите в 
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преработвателните отрасли;

Or. es

Изменение 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 129a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 129a
Внос на хмел

1) Внос на продукти от сектора на 
хмела от трети държави може да се 
извършва, единствено ако 
стандартите им за качество са най-
малко равностойни на тези, приети 
за същите продукти, отглеждани в 
Общността или произвеждани от 
такива продукти.
2) Приема се, че продуктите 
отговарят на стандарта, посочен в 
параграф 1, ако са придружени от 
удостоверение, издадено от органите 
в държавата на произход и признато 
за равностойно на сертификата, 
посочен в член 59а.
По отношение на хмела на прах, 
хмела на прах с повишено съдържание 
на лупулин, екстрактите от хмел и 
смесените продукти от хмел, 
удостоверението може да бъде 
признато за равностойно на 
сертификата само ако алфа-
киселинното съдържание на тези 
продукти не е по-ниско от това на 
хмела, от който са получени.
Равностойността на тези 
удостоверения се потвърждава в 
съответствие с подробните правила, 
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приети от Комисията.

Or. de

Изменение 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 129а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 129а
Внос на хмел

1. Внос на продукти от сектора на 
хмела от трети държави може да се 
извършва, единствено ако 
стандартите им за качество са най-
малко равностойни на тези, приети 
за същите продукти, отглеждани в 
Съюза или произвеждани от такива 
продукти.
2. Приема се, че продуктите 
отговарят на стандарта, посочен в 
параграф 1, ако са придружени от 
удостоверение, издадено от органите 
в държавата на произход и признато 
за равностойно на сертификата, 
посочен в член 64а.
По отношение на хмела на прах, 
хмела на прах с повишено съдържание 
на лупулин, екстрактите от хмел и 
смесените продукти от хмел, 
удостоверението може да бъде 
признато за равностойно на 
сертификата само ако алфа-
киселинното съдържание на тези 
продукти не е по-ниско от това на 
хмела, от който са получени.
3. С цел да се сведе до минимум 
административната тежест, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да определя условията, при които не 
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се прилагат задълженията, свързани 
с удостоверение за равностойност и 
етикетирането на опаковката.
4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема правила, свързани 
с настоящия член, в това число 
правила относно признаването на 
удостоверения за равностойност и за 
проверка на вноса на хмел.

Or. es

Обосновка

Специалните разпоредби за внос на хмел, включени в член 158 от действащия Общ 
регламент за ООП, в съответствие с които се изисква сертифициране за качество на 
внесените продукти, също както това се изисква по отношение на продукцията на 
Съюза, следва да бъдат предвидени в предложения текст. Това представлява 
изискване, което не е целесъобразно да не бъде взето под внимание, най-вече когато 
настояваме за по-голяма реципрочност в търговския обмен с трети държави.

Изменение 1918
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 130 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако цената на бялата захар на 
световния пазар надвишава 
европейската референтна цена на 
бялата захар, Европейската комисия 
има правото да преустанови изцяло 
или частично регулярното мито за 
всякакъв вид захар за определен от нея 
период от време с цел гарантиране на 
необходимото снабдяване със захар на 
европейския пазар.

Or. de

Обосновка

Досегашната система на организация на пазара и режими на внос при високи цени на 
световния пазар не е подходяща за осигуряване на необходимото снабдяване на 
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европейския пазар за храни и напитки.

Изменение 1919
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 130a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130a
Временно преустановяване на 
прилагането на вносни мита в 

сектора на захарта
Ако цената на бялата захар на 
световния пазар надвишава 
европейската референтна цена на 
бялата захар, Европейската комисия 
има правото да преустанови изцяло 
или частично обичайното мито за 
всякакъв вид захар за определен от нея 
период от време с цел гарантиране на 
необходимото снабдяване със захар на 
европейския пазар.

Or. de

Обосновка

Досегашната система на организация на пазара и режими на внос при високи цени на 
световния пазар не е подходяща за осигуряване на необходимото снабдяване на 
европейския пазар за храни и напитки.

Изменение 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130а
Дерогации по отношение на вносни 
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продукти и специална гаранция в 
сектора на захарта

Като се отчитат специфичните 
особености на сектора на захарта, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
лицензии за внос на сурова захар, 
които също така обхващат 
следното:
а) броят лицензии, които трябва да се 
издават през всеки пазарен период, за 
да се посрещат потребностите от 
снабдяване на рафинериите на пълен 
работен ден. Лицензии могат да се 
издават във всеки момент през дадена 
пазарна година и са валидни само за 
тази година.
б) в началото на всяка пазарна година 
Комисията съставя прогноза за вноса 
на сурова захар за рафиниране, 
основана на предпочитан произход. 
Ако прогнозата за внос е под 
потребностите от снабдяване на 
рафинериите на пълен работен ден, за 
допълване на недостига могат да 
бъдат издадени лицензии за безмитен 
внос без значение на произхода. 
Предоставянето на допълнителни 
лицензии за внос може да бъде 
разпределено през цялата пазарна 
година.

Or. pt

Изменение 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130а
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Специални разпоредби за вноса на 
захарна тръстика за рафиниране

1. Общите потребности от 
снабдяване на рафинериите на пълен 
работен ден се определят в размер на 
3 500 000 тона захарна тръстика за 
една пазарна година (октомври—
септември), разпределени по държави 
членки както следва:
а) [ ] тона за България;
б) [ ] тона за Франция;
в) [ ] тона за Италия;
г) [ ] тона за Португалия;
д) [ ] тона за Испания;
е) [ ] тона за Румъния;
ж) [ ] тона за Финландия;
з) [ ] тона за Обединеното кралство.
2. Лицензии за вноса на захарна 
тръстика за рафиниране се 
предоставят на рафинерии на пълен 
работен ден до тавана, посочен в 
параграф 1. Заявления за такива 
лицензии могат да се подават по 
всяко време през дадена пазарна 
година и лицензиите са валидни до 
края на годината.
3. В началото на всяка пазарна година 
Комисията съставя прогноза за вноса 
на захарна тръстика, основана на 
предпочитан произход. Ако тази 
прогноза е под потребностите от 
снабдяване на рафинериите на пълен 
работен ден, посочени в параграф 1, 
Комисията ще преустанови 
прилагането на тарифи върху 
вносната захарна тръстика, когато 
това е необходимо за осигуряване на 
суровини за посрещане на 
потребностите от снабдяване на 
рафинериите на пълен работен ден.

Or. pt
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Изменение 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130а
Традиционни потребности от 

снабдяване на сектора на захарните 
рафинерии

1. До края на 2019—2020 пазарна 
година традиционните потребности 
от снабдяване на сектора на 
захарните рафинерии, изразени в бяла 
захар, се определят от Съюза в размер 
на 3 500 000 тона за пазарна година.
2. Единственото работещо 
предприятие за преработка на 
захарно цвекло в Португалия 
през 2005 г. се счита за рафинерия на 
пълен работен ден.
3. Лицензиите за внос на захар за 
рафиниране се издават само на 
рафинерии на пълен работен ден, при 
условие че въпросните количества не 
превишават количествата, които 
могат да бъдат внесени по силата на 
традиционните потребности от 
снабдяване, посочени в параграф 1. 
Лицензии могат да бъдат 
прехвърляни само между рафинерии 
на пълен работен ден и срокът им 
изтича в края на пазарната година, за 
която са издадени.
Настоящият параграф се прилага за 
първите шест месеца от всяка 
пазарна година.
4. Предвид необходимостта да се 
гарантира, че внесената захар за 
рафиниране се рафинира съгласно 
настоящия подраздел, Комисията 
може чрез делегирани актове, приети 
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в съответствие с член 160, да приеме:
а) определения за функционирането 
на схемите за внос, посочени в 
параграф 1;
б) условията и изискванията за 
допустимост, които даден оператор 
трябва да изпълни, за да представи 
заявление за лицензия за внос, в това 
число предоставянето на гаранция;
в) правилата относно приложимите 
административни санкции.
5. Чрез актове за изпълнение в 
съответствие с член 162, параграф 2, 
Комисията може да приеме 
необходимите правила относно 
подкрепящите документи, които 
трябва да бъдат представени по 
отношение на изискванията и 
задълженията, приложими към 
вносителите, в това число 
рафинериите на пълен работен ден.

Or. pt

Изменение 1923
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130а
Традиционни нужди от снабдяване за 

целите на рафинирането на захар
1. До края на пазарната 2019/2020 
година традиционните нужди от 
снабдяване със захар за целите на 
рафинирането в Съюза са определени 
в размер на 3 500 000 тона за пазарна 
година, изразени в бяла захар.
2.Комисията може, чрез приети в 
съответствие с член 160 делегирани 
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актове, да намали размера на 
традиционните нужди от 
снабдяване, посочен в параграф 1, ако 
за съответната пазарна година 
Комисията установи, че общият внос 
на захар и изоглюкоза значително ще 
надвиши търсенето на суровината. В 
този случай намаляването на 
количествата с оглед традиционните 
нужди от снабдяване се извършва 
винаги едновременно с намаляване на 
квотите за захарно цвекло и 
изоглюкоза, като за целите на 
намаляването на допустимите за 
внос количества Комисията ползва 
единна ставка на намаляване и за 
трите продукта.
3. Единственото работещо 
предприятие за преработка на 
захарно цвекло през 2005 г. в 
Португалия се счита за рафинерия на 
пълен работен ден.
4. Лицензиите за внос на захар за 
рафиниране се издават само на 
рафинерии на пълен работен ден, при 
условие че въпросните количества не 
превишават количествата, които 
могат да бъдат внесени в рамките на 
традиционните нужди от 
снабдяване, посочени в параграф 1. 
Лицензиите могат да бъдат 
прехвърляни само между рафинерии 
на пълен работен ден и срокът им на 
валидност изтича в края на 
пазарната година, за която са 
издадени. Настоящият параграф се 
прилага за първите три месеца от 
всяка пазарна година.
5. Предвид необходимостта да се 
гарантира, че внесената захар за 
рафиниране се рафинира съгласно 
настоящия подраздел, Комисията 
може, чрез приети в съответствие с 
член 160 делегирани актове, да 
приеме:
а) някои определения за 
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функционирането на схемите за внос, 
посочени в параграф 1;
б) условията и изискванията за 
допустимост, които даден оператор 
трябва да изпълни, преди да 
представи заявление за лицензия за 
внос, в това число предоставянето на 
гаранция;
в) правилата относно приложимите 
административни санкции.
6. Чрез актове за изпълнение, приети 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 
параграф 2, Комисията може да 
приеме необходимите правила 
относно доказателствата и 
документите, които трябва да бъдат 
представени по отношение на 
изискванията и задълженията, 
приложими към операторите при 
вноса, по-специално към рафинериите 
на пълен работен ден.

Or. bg

Обосновка

Настоящото предложение за изменение повтаря частично членове 250-262 от 
предложението за регламент COM (2010)0799. Основната промяна, която се предлага 
е да се измени настоящата квота за внос от 2 489 735 на 3 500 000 тона. 
Увеличаването е необходимо, тъй като наличната суровина към момента не 
задоволява нуждите на пазара и затова рафинериите не работят на пълна мощност, 
което от своя страна води и до увеличаване на цената на крайния продукт.

Изменение 1924
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130a
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Специални разпоредби за вноса на 
тръстикова захар за рафиниране

Европейската потребност от 
предлагане на тръстикова захар в 
Общността се установява на 
3 500 000 тона на пазарна година.
1. В допълнение към разпоредбата на 
член 117 по отношение на 
тръстиковата захар за рафиниране, 
лицензиите за внос на тръстикова 
захар за рафиниране се издават на 
рафинериите на пълен работен ден 
при условие, че въпросните 
количества не надвишават размера на 
европейската потребност от
предлагане, посочена в параграф 1. 
2. Лицензиите за внос могат да бъдат 
прехвърляни само между рафинерии 
на пълен работен ден и срокът им на 
валидност изтича в края на 
пазарната година, за която са 
издадени.
3. Комисията временно преустановява 
прилагането на вносни мита за 
тръстикова захар под кода по 
КН 1701 14 10 по отношение на 
допълнителното количество, 
необходимо, за да се позволи 
адекватно снабдяване на 
рафинериите на пълен работен ден за 
всяка от пазарните години.
4. Допълнителното количество се 
определя от Комисията въз основа на 
разликата между посочената в 
параграф 1 европейска потребност от 
предлагане и предвижданото 
предлагане на захар за рафиниране за 
въпросната пазарна година. 
Комисията прави прогноза в началото 
на всяка пазарна година. Прогнозата 
ще се актуализира въз основа на 
очаквания размер на предлагането на 
тръстикова захар за съответната 
пазарна година, включително 
допълнителното количество, което 
вече е отпуснато във връзка с тази 
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пазарна година.
5. Актуализацията ще се извършва 
преди разпределянето на 
допълнителното количество и 
издаването впоследствие на лицензии 
за внос. Значителен дял от 
лицензиите за внос за 
допълнителното количество, до 70 %, 
се издава всяка пазарна година не по-
късно от края на ноември. 
Лицензиите за внос на половината от 
оставащото допълнително 
количество се издават не по-късно от 
края на февруари и остатъкът от 
лицензиите за внос се издават не по-
късно от края на май.
6. Лицензиите за внос на оставащото 
допълнително количество се 
разпределят до 30 септември на всяка 
пазарна година. Лицензиите за внос на 
допълнителното количество, 
отпуснато по този параграф е 
валидно за първите три месеца от 
следващата пазарна година.
7. Комисията може да намали ЕПП, 
посочена в параграф 1, съвместно или 
успоредно с квотите за захарно цвекло 
и изоглюкоза за всяка пазарна година, 
когато предвижданията на 
Комисията са, че общото предлагане 
на захар и изоглюкоза значително ще 
надвиши търсенето. Намалението ще 
се извърши чрез общ процент, 
прилаган спрямо ЕПП, както и 
спрямо квотите за захарно цвекло и 
изоглюкоза.

Or. en

Изменение 1925
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 130а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130a
Рафинерии на пълен работен ден —
тримесечни изключителни права за 

внос на сурова захар
1. От началото на пазарната за 
захарта 2015/2016 година на 
1 октомври 2015 г. до края на 
пазарната за захарта 2019/2010 
година на 30 септември 2020 г., през 
първите три месеца от всяка пазарна 
година (от 1 октомври до 31 декември) 
на рафинериите на пълен работен 
ден, определени в приложение II, 
част Ia [В1] се дават изключителни 
права върху вноса на сурова захар за 
рафиниране в размер до 2 489 735 тона 
сертификати за внос на бяла захар.
2. Предвид необходимостта да се 
гарантира, че внесената захар за 
рафиниране се рафинира съгласно 
настоящия подраздел, Комисията 
може, чрез приети в съответствие с 
член 160 делегирани актове, да 
приеме:
а) някои определения за 
функционирането на схемите за внос, 
посочени в параграф 1;
б) условията и изискванията за 
допустимост, които даден оператор 
трябва да изпълни, преди да 
представи заявление за лицензия за 
внос, в това число предоставянето на 
гаранция;
в) правилата относно приложимите 
административни санкции.
3. Чрез актове за изпълнение, приети 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2, Комисията може да 
приеме необходимите правила 
относно доказателствата и 
документите, които трябва да бъдат 
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представени по отношение на 
изискванията и задълженията, 
приложими към операторите при 
вноса, по-специално към рафинериите 
на пълен работен ден. [В1] Изменение 
на Dantin 424 – Приложение III на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

С цел да се поддържа равновесието между захарта, произведена в рамките на Съюза, 
и внесената захар, с настоящето се изменя член 153 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 
и 361/2008 на Съвета, за да се поддържа настоящото положение, което дава 
тримесечен привилегирован статут на рафинериите на пълен работен ден, като ги 
преформулира за целите на по-голяма правна яснота. 2 489 735 тона произтича от 
Регламента (ЕО) № 361/2008 на Съвета и следва да се разглежда като горна граница, 
а не като цел.

Изменение 1926
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130а
Рафинерии на пълен работен ден —
тримесечни изключителни права за 

внос на сурова тръстикова захар
1. От началото на 2015—2016 пазарна 
година за захар на 1 октомври 2015 г. 
до края на 2019—2020 пазарна година 
за захар на 30 септември 2020 г., за 
първите три месеца на всяка пазарна 
година (1 октомври—31 декември), на 
рафинериите на пълен работен ден, 
както са определени в приложение II, 
част Iа, се предоставят 
изключителни права за внос на сурова 
тръстикова захар за рафиниране в 
количества, обхванати от лицензии 
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за износ, в размер до 2 489 735 тона, 
изразени в бяла захар.
2. Предвид необходимостта да се 
гарантира, че внесената захар за 
рафиниране се рафинира съгласно 
настоящия раздел, Комисията може 
чрез делегирани актове, приети в 
съответствие с член 160, да приеме:
а) някои определения за 
функционирането на схемите за внос, 
посочени в параграф 1;
б) условията и изискванията за 
допустимост, които даден оператор
трябва да изпълни, преди да 
представи заявление за лицензия за 
внос, в това число предоставянето на 
гаранция;
в) правилата относно приложимите 
административни санкции.
3. Чрез актове за изпълнение, приети 
в съответствие с член 162, 
параграф 2, Комисията може да 
приеме необходимите правила 
относно подкрепящите документи, 
които трябва да бъдат представени 
по отношение на изискванията и 
задълженията, приложими към 
вносителите, по-специално към 
рафинериите на пълен работен ден.

Or. pl

Изменение 1927
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130а
Рафинерии на пълен работен ден —
изключителни права с валидност 3 
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месеца за внос на сурова захар за 
рафиниране

1. До 30 септември 2020 г. и през 
първите 3 месеца от пазарната 
година (от 1 октомври до 31 декември) 
рафинериите на пълен работен ден, 
посочени в приложение ІІ, част Іа 
(нова) имат изключителни права на 
достъп до лицензии за внос на сурова 
захар за рафиниране до лимита от 
2 489 735 тона на лицензиите за внос 
на сурова захар.
2. Предвид необходимостта да се 
гарантира, че внесената захар за 
рафиниране се рафинира съгласно 
настоящия подраздел, Комисията 
може, чрез приети в съответствие с 
член 160 делегирани актове, да 
приеме:
а) някои определения за 
функционирането на схемите за внос, 
посочени в параграф 1;
б) условията и изискванията за 
допустимост, които даден оператор 
трябва да изпълни, преди да 
представи заявление за лицензия за 
внос, в това число предоставянето на 
гаранция;
в) правилата относно приложимите 
административни санкции.
3. Чрез актове за изпълнение, приети 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2, Комисията може да 
приеме необходимите правила 
относно доказателствата и 
документите, които трябва да бъдат 
представени по отношение на 
изискванията и задълженията, 
приложими към операторите при
вноса, по-специално към рафинериите 
на пълен работен ден.

Or. fr
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Изменение 1928
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130а
Рафинерии на пълен работен ден –
изключителни права с валидност 3 

месеца за внос на сурова захар за 
рафиниране

1. До 30 септември 2020 г. и през 
първите 3 месеца от пазарната 
година (от 1 октомври до 31 декември) 
рафинериите на пълен работен ден, 
посочени в приложение ІІ, част Іа 
(нова) имат изключителни права на 
достъп до лицензии за внос на сурова 
захар за рафиниране до лимита от 
2 489 735 тона на лицензиите за внос 
на сурова захар.
2. Предвид необходимостта да се 
гарантира, че внесената захар за 
рафиниране се рафинира съгласно 
настоящия подраздел, Комисията 
може, чрез приети в съответствие с 
член 160 делегирани актове, да 
приеме:
а) някои определения за 
функционирането на схемите за внос, 
посочени в параграф 1;
б) условията и изискванията за 
допустимост, които даден оператор 
трябва да изпълни, преди да 
представи заявление за лицензия за 
внос, в това число предоставянето на 
гаранция;
в) правилата относно приложимите 
административни санкции.
3. Чрез актове за изпълнение, приети 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
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параграф 2, Комисията може да 
приеме необходимите правила 
относно доказателствата и 
документите, които трябва да бъдат 
представени по отношение на 
изискванията и задълженията, 
приложими към операторите при 
вноса, по-специално към рафинериите 
на пълен работен ден.

Or. fr

Обосновка

Изменението отговаря на съществуващото положение, което предоставя 
тримесечна привилегия на рафинериите на пълно работно време и е дало възможност 
на нетрадиционните рафинерии да извършват рафиниране, като същевременно се 
взема под внимание допълнителният достъп до сурова захар, предоставен в 
съответствие с изпълнението на неотдавна сключените двустранни споразумения за 
свободна търговия и който следва да се прилага през 2013 г. Освен това следва да се 
отдели специално внимание на спазването на лимита от 2 489 735 МТ с цел да се 
поддържа равновесието между захарта от захарно цвекло и суровата вносна захар.

Изменение 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130a
Временно преустановяване на 
прилагането на вносни мита в 

сектора на захарта
1. До края на пазарната 2019/2020 
година чрез актове за изпълнение 
Комисията може временно да 
преустанови, изцяло или частично, 
прилагането на вносните мита за 
определени количества на следните 
продукти, с цел да се гарантира 
снабдяването, необходимо за 
производството на продуктите, 
посочени в член 101м, параграф 2:
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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.
2. Временното преустановяване на 
прилагането на вносните мита, 
както е посочено в параграф 1, 
автоматично се прилага веднага щом 
цената за бяла захар в ЕС достигне 
150 % от референтната цена. 
Обичайното мито ще се възстанови 
автоматично, когато в ЕС бъде 
отчетена цена под 150 % от 
референтната цена.

Or. en

Обосновка

Падането на митата при 150 % от европейската референтна цена за бяла захар или 
606,6 евро/тон (референтната цена е 404,4 евро/тон) е необходимо, за да се избегнат 
прекомерните колебания. Допълнителният внос в случай на недостиг в снабдяването 
ще спомогне за облекчаване на пазара и освен това ще има положително въздействие 
върху конкуренцията в европейската база за снабдяване, която в момента е твърде 
концентрирана.

Изменение 1930
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 130а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130a
Временно преустановяване на 
прилагането на вносни мита в 
сектора на захарта
1. До края на режима за квоти чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може временно да преустанови изцяло 
или частично прилагането на 
вносните мита за определени 
количества на следните продукти, с 
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цел да се гарантира снабдяването, 
необходимо за производството на 
продуктите, посочени в член 101м, 
параграф 2:
захар под код по КН 1701;
изоглюкоза под кодове по 
КН 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 и 
1702 90 30.
2. Временното преустановяване на 
прилагането на вносните мита, 
както е посочено в параграф 1, 
автоматично се прилага веднага щом 
цената за бяла захар в ЕС достигне 
150 % от референтната цена. 
Обичайното мито ще се възстанови 
автоматично, когато в ЕС бъде 
отчетена цена под 150 % от 
референтната цена.

Or. en

Изменение 1931
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 130б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130б
Преустановяване на прилагането на 
вносни мита върху допълнителните 

количества тръстикова захар за 
рафиниране

1. Прилагането на вносни мита върху 
тръстикова захар за рафиниране се 
преустановява по отношение на 
допълнителните количества, които 
са необходими, за да се гарантира 
снабдяването на рафинериите на 
пълен работен ден със суровина за 
всяка пазарна година.
2. Чрез актове за изпълнение 
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Комисията определя допълнителните 
количества, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, като разлика между 
традиционните нужди от 
снабдяване, посочени в чл. 130а, и 
изготвената прогноза на 
снабдяването с тръстикова захар за 
рафиниране за съответната пазарна 
година.
3. В началото на всяка пазарна 
година, Комисията изготвя прогноза 
на снабдяването с тръстикова захар 
за рафиниране, която се актуализира 
с оглед на количествата 
тръстиковата захар, които ще бъдат 
внесени през съответната пазарна 
година. Актуализацията се извършва 
преди разпределението на 
допълнителното количество и 
последващото издаване на лицензии за 
внос на това количество.
4. Не по-късно от месец ноември на 
съответната пазарна година, 
Комисията издава лицензии за внос на 
70 % от захарта за рафиниране, 
включена в допълнителното 
количество. Лицензиите за внос на 
първата половина от останалото 
допълнително количество се издават 
до края на месец февруари, а на 
втората половина — до края на месец 
май от настоящата пазарна година.
5. Ако след актуализиране на 
прогнозите бъде установено, че е 
необходимо увеличаване но 
допълнителното количество, 
разликата с първоначално 
определеното се разпределя чрез 
издаване на лицензии до края на 
съответната пазарна година, които 
имат действие и през първите три 
месеца от следващата пазарна 
година.

Or. bg
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Обосновка

За да бъде възможно внасяне на пълния обем традиционни нужди от снабдяване, като 
същевременно не се оскъпи рязко цената на суровината поради обмитяването й с по-
високо мито, следва допълнителното количество също да бъде освободено от мито, 
така както е освободен и вносът от държавите, които се ползват с преференции. 
Така се гарантира достъпът до суровина на рафинериите на пълен работен ден, 
което създава благоприятна среда за свободна конкуренция и намаляване на крайните 
цени на захарта.

Изменение 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Член 130б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130б
1. До 31 декември 2013 г. Комисията 
ще предложи чрез акт за изпълнение 
преразгледаната 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.
Новите тарифи за захарта са 
отражение на разликите между 
референтните цени преди и след 
реформата от 2006 г. с цел да се 
предложи съпоставимо ниво на 
защита.
2. Преди края на действието на 
захарната квота Комисията ще 
представи предложение относно 
допълнителното елиминиране на 
тарифите за внос на продуктите, 
споменати в параграф 1 на този член.

Or. en
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Обосновка

До края на действието на захарната квота, тарифата следва да бъде намалена, за да 
се предложи ниво на защита, съпоставимо с това от времената преди старта на 
захарната реформа през 2006 г. Краят на действието на захарната квота обаче ще 
изисква допълнително приспособяване на европейския режим за вноса с цел да се 
избегне прекомерната концентрация на снабдяването и да се позволи достатъчен 
достъп до суровини на дефицитните пазари. Комисията е помолена да направи 
предложение преди края на квотата, т.е. 31 септември 2015 г.

Изменение 1933
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 130б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130б
1. До 31 декември 2013 г. Комисията 
ще предложи чрез акт за изпълнение 
преразгледаната 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.
Новите тарифи за захарта са 
отражение на разликите между 
референтните цени преди и след 
реформата от 2006 г. с цел да се 
предложи съпоставимо ниво на 
защита.
2. 2. Преди края на действието на 
захарната квота Комисията ще 
представи предложение относно 
допълнителното елиминиране на 
тарифите за внос на продуктите, 
споменати в параграф 1 от този член.

Or. en
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Изменение 1934
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 130в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 130в
1. До 1 януари 2014 г. Комисията ще 
предложи чрез акт за изпълнение 
преразгледана митническа тарифа за 
продуктите под код по КН 1701.
Новите тарифи за сурова и бяла захар 
не трябва да надвишават 50 % от 
референтната цена за съответните 
продукти.
2. До 31 септември 2015 г. Комисията 
ще представи анализ на 
въздействието върху 
конкурентоспособността на 
хранителната верига на ЕС, 
включително върху потребителите, 
на пълното елиминиране на 
тарифите за внос на продуктите, 
споменати в параграф 1 от този член.

Or. en

Изменение 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Част III – глава 6 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възстановявания при износ Разпоредби за износ

Or. en

Изменение 1936
José Bové
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Част 3 – глава 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възстановявания при износ Разпоредби, свързани с износа

Or. fr

Изменение 1937
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1939
George Lyon, Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 133
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1940
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1941
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1942
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 133

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 1943
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 
споразумения, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора, 
разликата между тези котировки или 
цени и цените в Съюза може да бъде 
покрита от възстановявания при износ 
за:

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и докато 
възстановяванията при износ се 
изтеглят поетапно, разликата между 
тези котировки или цени и цените в 
Съюза може да бъде покрита от 
възстановявания при износ за:

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае и сигнализира, че възстановяванията при износ е 
инструмент, който ще изчезне. Това отдавна се е превърнало в част от възприетия 
от ЕС подход в СТО и използването на възстановяванията следва да се изтегли 
поетапно независимо от обсъжданията в СТО.

Изменение 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора, разликата 
между тези котировки или цени и 

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора, когато за 
определени продукти ситуацията на 
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цените в Съюза може да бъде покрита 
от възстановявания при износ за:

пазара е особено трудна, разликата 
между тези котировки или цени и 
цените в Съюза може да бъде покрита 
от възстановявания при износ за:

Or. pl

Обосновка

Предвид общото понижаване на възстановяванията при износ в ЕС, следва да се 
положат усилия те да се предоставят единствено в особено трудни ситуации или ако 
е налице криза на пазарите за продуктите, подлежащи на такова възстановяване.

Изменение 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора, разликата 
между тези котировки или цени и 
цените в Съюза може да бъде покрита 
от възстановявания при износ за:

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора, и при зачитане 
на основните положения на член 3, 
параграф 5 от Договора за 
Европейския съюз, разликата между 
тези котировки или цени и цените в 
Съюза може да бъде покрита от 
възстановявания при износ за:

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че субсидиите за износа не препятстват развитието на 
селскостопанските отрасли в развиващите се държави чрез подкопаване на местните 
производствени цени.
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Изменение 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В степента, необходима, за да се даде 
възможност за износ на базата на 
котировки или цени за тези продукти на 
световния пазар и в рамките на 
ограниченията, произтичащи от 
споразумения, сключени в съответствие 
с член 218 от Договора, разликата 
между тези котировки или цени и 
цените в Съюза може да бъде покрита 
от възстановявания при износ за:

1. Уредените в тази глава 
възстановявания при износ се 
използват само във връзка с член 154 
от настоящия регламент. В степента, 
необходима, за да се даде възможност за 
износ на базата на котировки или цени 
за тези продукти на световния пазар и в 
рамките на ограниченията, произтичащи 
от споразумения, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора, 
разликата между тези котировки или 
цени и цените в Съюза може да бъде 
покрита от възстановявания при износ 
за:

Or. de

Изменение 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продуктите, изброени в буква а), 
подточки i)—iii), v) и vii) от настоящия 
параграф, предназначени за износ под 
формата на преработени стоки в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 
2009 г. за определяне на търговския 
режим, приложим за някои стоки, 
получени от преработката на 
селскостопански продукти46 и под 
формата на продуктите, съдържащи 
захар, изброени в приложение І, част Х, 

б) продуктите, изброени в буква а), 
подточки i)—iii), v) и vii) от настоящия 
параграф, предназначени за износ под 
формата на преработени стоки в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 
2009 г. за определяне на търговския 
режим, приложим за някои стоки, 
получени от преработката на 
селскостопански продукти, 
включително продуктите, изнесени 
под формата на стоки, които не са 
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буква б). включени в приложение I към 
Договора, в съответствие с
Регламент (ЕС) № 578/2010 от 29 юни 
2010 г., и под формата на продуктите, 
съдържащи захар, изброени в 
приложение І, част Х, буква б).

Or. es

Обосновка

Съществуват определени стоки, изнасяни под формата на продукти, които не са 
включени в приложение I към Договора и не са включени нито в Регламент (ЕО) 
№ 1216/2009, нито в Регламент (ЕС) № 578/2010 от 29 юни, и които включват 
продукти с голяма търговска чувствителност. Директното позоваване на 
Регламент (ЕО) № 1216/2009 може да обърка операторите, които могат да счетат, 
че тези продукти не са обхванати от режима на възстановявания при износ.

Изменение 1948
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Възстановяванията за посочените 
в параграф 1 продукти се извършват 
при максимална граница в размер на 0 
евро.

Or. de

Обосновка

През последните години възстановяванията при износа за повечето продукти бяха 
намалени или сведени до нула. Възстановяванията при износа са подложени на 
критика поради тяхното въздействие по отношение на нарушаването на свободната 
търговия и следва поради това да се прилагат само като инструмент за 
противодействие на кризи и инструмент за подпомагане и да бъдат намалени до нула.

Изменение 1949
José Bové
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 134 заличава се
Разпределение на възстановяванията 

при износ
Количествата, които могат да бъдат 
изнесени с възстановяване при износ, 

се разпределят по метод, който:
а) е най-подходящ с оглед естеството 
на продукта и ситуацията на 
съответния пазар и позволява най-
ефикасно да се използват наличните 
ресурси, като се отчитат 
ефикасността и структурата на 
износа от Съюза и тяхното 
въздействие върху равновесието на 
пазара, без да се създава 
дискриминация между съответните 
оператори, и по-специално между 
големи и малки оператори;
б) създава най-малко 
административни затруднения за 
операторите, като се вземат предвид 
административните изисквания.

Or. fr

Изменение 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 134 заличава се
Разпределение на възстановяванията 

при износ
Количествата, които могат да бъдат 
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изнесени с възстановяване при износ, 
се разпределят по метод, който:

а) е най-подходящ с оглед естеството 
на продукта и ситуацията на 
съответния пазар и позволява да се 
използват най-ефикасно наличните 
ресурси, като се отчитат 
ефикасността и структурата на 
износа от Съюза и тяхното 
въздействие върху равновесието на 
пазара, без да се създава 
дискриминация между съответните 
оператори, и по-специално между 
големи и малки оператори;
б) създава най-малко 
административни затруднения за 
операторите, като се вземат предвид 
административните изисквания.

Or. en

Изменение 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 134 заличава се
Разпределение на възстановяванията 

при износ
Количествата, които могат да бъдат 
изнесени с възстановяване при износ, 

се разпределят по метод, който:
а) е най-подходящ с оглед естеството 
на продукта и ситуацията на 
съответния пазар и позволява да се 
използват най-ефикасно наличните 
ресурси, като се отчитат 
ефикасността и структурата на 
износа от Съюза и тяхното 
въздействие върху равновесието на 
пазара, без да се създава 
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дискриминация между съответните 
оператори, и по-специално между 
големи и малки оператори;
б) създава най-малко 
административни затруднения за 
операторите, като се вземат предвид 
административните изисквания.

Or. en

Изменение 1952
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 134 заличава се
Разпределение на възстановяванията 

при износ
Количествата, които могат да бъдат 
изнесени с възстановяване при износ, 

се разпределят по метод, който:
а) е най-подходящ с оглед естеството 
на продукта и ситуацията на 
съответния пазар и позволява най-
ефикасно да се използват наличните 
ресурси, като се отчитат 
ефикасността и структурата на 
износа от Съюза и тяхното 
въздействие върху равновесието на 
пазара, без да се създава 
дискриминация между съответните 
оператори, и по-специално между 
големи и малки оператори;
б) създава най-малко 
административни затруднения за 
операторите, като се вземат предвид 
административните изисквания.

Or. fr
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Изменение 1953
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 134 заличава се
Разпределение на възстановяванията 

при износ
Количествата, които могат да бъдат 
изнесени с възстановяване при износ, 

се разпределят по метод, който:
а) е най-подходящ с оглед естеството 
на продукта и ситуацията на 
съответния пазар и позволява да се 
използват най-ефикасно наличните 
ресурси, като се отчитат 
ефикасността и структурата на 
износа от Съюза и тяхното 
въздействие върху равновесието на 
пазара, без да се създава 
дискриминация между съответните 
оператори, и по-специално между 
големи и малки оператори;
б) създава най-малко 
административни затруднения за 
операторите, като се вземат предвид 
административните изисквания.

Or. en

Изменение 1954
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 135

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 135 заличава се
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Определяне на размера на 
възстановяванията при износ

1. Едни и същи възстановявания при 
износ се прилагат за едни същи 
продукти в целия Съюз. Те могат да 
варират според местоназначението, 
особено когато това е необходимо 
поради състоянието на световния 
пазар, специфичните изисквания на 
някои пазари или задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора.
2. Мерките за определяне на размера 
на възстановяванията се приемат от 
Съвета в съответствие с член 43, 
параграф 3 от Договора.

Or. fr

Изменение 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 135

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 135 заличава се
Определяне на размера на 

възстановяванията при износ
1. Едни и същи възстановявания при 
износ се прилагат за едни същи 
продукти в целия Съюз. Те могат да 
варират според местоназначението, 
особено когато това е необходимо 
поради състоянието на световния 
пазар, специфичните изисквания на 
някои пазари или задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора.
2. Съветът предприема мерките за 
определяне на размера на 
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възстановяванията в съответствие с 
член 43, параграф 3 от Договора.

Or. en

Изменение 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 135

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 135 заличава се
Определяне на размера на 

възстановяванията при износ
1. Едни и същи възстановявания при 
износ се прилагат за едни същи 
продукти в целия Съюз. Те могат да 
варират според местоназначението, 
особено когато това е необходимо 
поради състоянието на световния 
пазар, специфичните изисквания на 
някои пазари или задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора.
2. Съветът предприема мерките за 
определяне на размера на 
възстановяванията в съответствие с 
член 43, параграф 3 от Договора.

Or. en

Изменение 1957
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 135
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 135 заличава се
Определяне на размера на 

възстановяванията при износ
1. Едни и същи възстановявания при 
износ се прилагат за едни същи 
продукти в целия Съюз. Те могат да 
варират според местоназначението, 
особено когато това е необходимо 
поради състоянието на световния 
пазар, специфичните изисквания на 
някои пазари или задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора.
2. Мерките за определяне на размера 
на възстановяванията се приемат от 
Съвета в съответствие с член 43, 
параграф 3 от Договора.

Or. fr

Изменение 1958
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 135

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 135 заличава се
Определяне на размера на 

възстановяванията при износ
1. Едни и същи възстановявания при 
износ се прилагат за едни същи 
продукти в целия Съюз. Те могат да 
варират според местоназначението, 
особено когато това е необходимо 
поради състоянието на световния 
пазар, специфичните изисквания на 
някои пазари или задължения, 
произтичащи от споразумения, 
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сключени в съответствие с член 218 
от Договора.
2. Съветът предприема мерките за 
определяне на размера на 
възстановяванията в съответствие с 
член 43, параграф 3 от Договора.

Or. en

Изменение 1959
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът предприема мерките за 
определяне на размера на 
възстановяванията в съответствие с 
член 43, параграф 3 от Договора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 43, параграф 3 е изключение от обикновената законодателна процедура, при 
която Съветът приема мерки за определяне на помощи, цени, количества и т.н. Не 
искаме Съветът да приема мерки относно определянето на възстановяванията при 
износ. Поради тази причина настоящето изменение заличава член 135, параграф 2.

Изменение 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 135 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В изключителни и надлежно 
обосновани случаи, когато става дума 
за зърнени култури, чрез актове за 
изпълнение, приети съгласно 
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посочената в член 162, параграф 2 
процедура по разглеждане, Комисията 
може да прави разграничения в 
нивата на възстановяванията при 
износ за държавите членки.

Or. pl

Обосновка

Следва да се предвиди инструмент за възстановявания при износ, който да се прилага 
в избрани региони, както е при публичната интервенция на пазарите на зърно.

Изменение 1961
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 136

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 136

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1963
Marit Paulsen, George Lyon
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Предложение за регламент
Член 136

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1964
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 136

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1965
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 136

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 137

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 137 заличава се
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Възстановявания при износ на живи 
животни в сектора на говеждото и 

телешкото месо
1. По отношение на продуктите от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо предоставянето и изплащането 
на възстановявания при износ на 
живи животни се извършва 
единствено при спазване на 
разпоредбите, установени в 
законодателството на Съюза във 
връзка с хуманното отношение към 
животните, и по-специално 
защитата на животните по време на 
транспортиране.
2. Като се отчита необходимостта 
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, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни.
3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите мерки за прилагане на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 137

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 137 заличава се
Възстановявания при износ на живи 
животни в сектора на говеждото и 

телешкото месо
(1) По отношение на продуктите от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо предоставянето и изплащането 
на възстановявания при износ на 
живи животни се извършва само при 
спазване на разпоредбите, установени 
в законодателството на Съюза във 
връзка с хуманното отношение към 
животните, и по-специално 
защитата на животните по време на 
транспортиране.
(2) Като се отчита необходимостта 
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, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни.
(3) Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите мерки за прилагане на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. de

Изменение 1968
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 137

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 137 заличава се
Възстановявания при износ на живи 
животни в сектора на говеждото и 

телешкото месо
1. По отношение на продуктите от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо предоставянето и изплащането 
на възстановявания при износ на 
живи животни се извършва само при 
спазване на разпоредбите, установени 
в законодателството на Съюза във 
връзка с хуманното отношение към 
животните, и по-специално 
защитата на животните по време на 
транспортиране.
2. Като се отчита необходимостта 
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, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
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Съюза, включително използването на 
независими трети страни.
3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите мерки за прилагане на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1969
Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Член 137

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 137 заличава се
Възстановявания при износ на живи 
животни в сектора на говеждото и 

телешкото месо
1. По отношение на продуктите от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо предоставянето и изплащането 
на възстановявания при износ на 
живи животни се извършва 
единствено при спазване на 
разпоредбите, установени в 
законодателството на Съюза във 
връзка с хуманното отношение към 
животните, и по-специално 
защитата на животните по време на 
транспортиране.
2. Като се отчита необходимостта 
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 
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при износ, когато това зависи от
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни.
3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите мерки за прилагане на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1970
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 137

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 137 заличава се
Възстановявания при износ на живи 
животни в сектора на говеждото и 

телешкото месо
1. По отношение на продуктите от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо предоставянето и изплащането 
на възстановявания при износ на 
живи животни се извършва 
единствено при спазване на 
разпоредбите, установени в 
законодателството на Съюза във 
връзка с хуманното отношение към 
животните, и по-специално 
защитата на животните по време на 
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транспортиране.
2. Като се отчита необходимостта 
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, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни.
3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите мерки за прилагане на 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1971
George Lyon, Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 137 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възстановявания при износ на живи 
животни в сектора на говеждото и 
телешкото месо

Износ на живи животни

Or. en
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Изменение 1972
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 137 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възстановявания при износ на живи 
животни в сектора на говеждото и 
телешкото месо

Разпоредби, свързани с износа на живи 
животни в сектора на говеждото и 
телешкото месо

Or. fr

Изменение 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на продуктите от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо предоставянето и изплащането 
на възстановявания при износ на 
живи животни се извършва 
единствено при спазване на 
разпоредбите, установени в 
законодателството на Съюза във 
връзка с хуманното отношение към 
животните, и по-специално 
защитата на животните по време на 
транспортиране.

заличава се

Or. en

Изменение 1974
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на продуктите от 
сектора на говеждото и телешкото 
месо предоставянето и изплащането 
на възстановявания при износ на 
живи животни се извършва само при 
спазване на разпоредбите, установени 
в законодателството на Съюза във 
връзка с хуманното отношение към 
животните, и по-специално 
защитата на животните по време на 
транспортиране.

заличава се

Or. fr

Изменение 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчита необходимостта 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, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 относно спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните извън митническата 
територия на Съюза, включително 
използването на независими трети 
страни.

2. Като се отчита необходимостта да се 
насърчат износителите да спазват 
условията за хуманно отношение към 
животните, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
спазването на изискванията за хуманно 
отношение към животните извън 
митническата територия на Съюза, 
включително използването на 
независими трети страни.

Or. en
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Изменение 1976
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчита необходимостта 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, Комисията 
се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 
относно спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни.

2. Като се отчита необходимостта да се 
насърчат износителите да спазват 
изискванията за хуманно отношение 
към животните, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 
относно спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни.

Or. fr

Изменение 1977
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 137 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчита необходимостта 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 

2. Като се отчита необходимостта 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 
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това зависи от спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 
относно спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни.

това зависи от спазването на 
изискванията за хуманно отношение 
към животните, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 
относно спазването на изискванията за 
хуманно отношение към животните 
извън митническата територия на 
Съюза, включително използването на 
независими трети страни, както и да 
гарантира, че животинските 
продукти с произход от трети 
държави отговарят на изискванията 
за хуманно отношение към 
животните в Съюза.

Or. en

Изменение 1978
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 138

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 138 заличава се
Лимити при износ

Количествените ограничения, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора, се спазват на основата 
на лицензии за износ, издавани за 
референтните периоди, които се 
прилагат за съответните продукти.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, необходими за спазването 
на количествените ограничения, 
включително за прекратяване или 
ограничаване на издаването на 
лицензии за износ, когато 
ограниченията са или могат да бъдат 
превишени. По отношение на 
спазването на задълженията, 
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произтичащи от Споразумението за 
селското стопанство на СТО, 
приключването на референтния 
период не засяга действителността 
на лицензиите за износ.

Or. fr

Изменение 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 138

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 138 заличава се
Лимити при износ

Количествените ограничения, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора, се спазват на основата 
на лицензии за износ, издавани за 
референтните периоди, които се 
прилагат за съответните продукти.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, необходими за спазването 
на количествените ограничения, 
включително за прекратяване или 
ограничаване на издаването на 
лицензии за износ, когато 
ограниченията са или могат да бъдат 
превишени. По отношение на 
спазването на задълженията,
произтичащи от Споразумението за 
селското стопанство на СТО, 
приключването на референтния 
период не засяга действителността 
на лицензиите за износ.

Or. en
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Изменение 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 138

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 138 заличава се
Лимити при износ

Количествените ограничения, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора, се спазват на основата 
на лицензии за износ, издавани за 
референтните периоди, които се 
прилагат за съответните продукти.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, необходими за спазването 
на количествените ограничения, 
включително за прекратяване или 
ограничаване на издаването на 
лицензии за износ, когато 
ограниченията са или могат да бъдат 
превишени. По отношение на 
спазването на задълженията, 
произтичащи от Споразумението за 
селското стопанство на СТО, 
приключването на референтния 
период не засяга действителността 
на лицензиите за износ.

Or. en

Изменение 1981
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 138

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 138 заличава се
Лимити при износ
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Количествените ограничения, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора, се спазват на основата 
на лицензии за износ, издавани за 
референтните периоди, които се 
прилагат за съответните продукти.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, необходими за спазването 
на количествените ограничения, 
включително за прекратяване или 
ограничаване на издаването на 
лицензии за износ, когато 
ограниченията са или могат да бъдат 
превишени. По отношение на 
спазването на задълженията, 
произтичащи от Споразумението за 
селското стопанство на СТО, 
приключването на референтния 
период не засяга действителността 
на лицензиите за износ.

Or. fr

Изменение 1982
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 138

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 138 заличава се
Лимити при износ

Количествените ограничения, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 
от Договора, се спазват на основата 
на лицензии за износ, издавани за 
референтните периоди, които се 
прилагат за съответните продукти.
Комисията може да приема актове за 
изпълнение, необходими за спазването 
на количествените ограничения, 
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включително за прекратяване или 
ограничаване на издаването на 
лицензии за износ, когато 
ограниченията са или могат да бъдат 
превишени. По отношение на 
спазването на задълженията, 
произтичащи от Споразумението за 
селското стопанство на СТО, 
приключването на референтния 
период не засяга действителността 
на лицензиите за износ.

Or. en

Изменение 1983
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1985
Marit Paulsen, George Lyon
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Предложение за регламент
Член 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1986
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1987
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Чрез делегирани актове 
Комисията може да установи 
допълнителни условия за 
предоставянето на възстановявания 
при износ, за да се предотвратят 
смущения в търговията, по-специално 
условието, според което:
а) възстановявания се изплащат само 
за продукти с произход от ЕС;
б) размерът на възстановяванията за 
вносни продукти се ограничава до 
размера на митото, събрано при 
вноса, когато това мито е по-малко 
от приложимия размер на 
възстановяванията.

Or. es

Обосновка

Считаме, че този нов параграф, който фигурира в текста за привеждане в 
съответствие с Договора от Лисабон, е от голямо значение, тъй като отсъствието 
му може да доведе до смущения в търговията, поради което се предлага включването 
му в предложението.

Изменение 1989
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 140

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 140 заличава се
Изпълнителни правомощия в 

съответствие с процедурата по 
разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходимите мерки за 
прилагане на настоящия раздел, по-



PE492.804v01-00 118/181 AM\907936BG.doc

BG

специално:
а) относно преразпределянето на 
разрешените за износ количества, 
които не са били разпределени или 
оползотворени;
б) относно продуктите, посочени в 
член 133, параграф 1), буква б);
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 140

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 140 заличава се
Изпълнителни правомощия в 

съответствие с процедурата по 
разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходимите мерки за 
прилагане на настоящия раздел, по-
специално:
а) за преразпределянето на 
разрешените за износ количества, 
които не са разпределени или 
оползотворени;
б) относно продуктите, посочени в 
член 133, параграф 1), буква б).
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 140

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 140 заличава се
Изпълнителни правомощия в 

съответствие с процедурата по 
разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходимите мерки за 
прилагане на настоящия раздел, по-
специално:
а) за преразпределянето на 
разрешените за износ количества, 
които не са разпределени или 
оползотворени;
б) относно продуктите, посочени в 
член 133, параграф 1), буква б).
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1992
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 140

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 140 заличава се
Изпълнителни правомощия в 

съответствие с процедурата по 
разглеждане
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Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходимите мерки за 
прилагане на настоящия раздел, по-
специално:
а) относно преразпределянето на 
разрешените за износ количества, 
които не са били разпределени или 
оползотворени;
б) относно продуктите, посочени в 
член 133, параграф 1), буква б);
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1993
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 140

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 140 заличава се
Изпълнителни правомощия в 

съответствие с процедурата по 
разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходимите мерки за 
прилагане на настоящия раздел, по-
специално:
а) за преразпределянето на 
разрешените за износ количества, 
които не са разпределени или 
оползотворени;
б) относно продуктите, посочени в 
член 133, параграф 1), буква б).
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 



AM\907936BG.doc 121/181 PE492.804v01-00

BG

параграф 2.

Or. en

Изменение 1994
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 141

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141 заличава се
Други изпълнителни правомощия

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя коефициенти за 
коригиране на възстановяванията при 
износ в съответствие с правилата, 
приети съгласно член 139, параграф 6.

Or. fr

Изменение 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 141

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141 заличава се
Други изпълнителни правомощия

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя коефициенти за 
коригиране на възстановяванията при 
износ в съответствие с правилата, 
приети съгласно член 139, параграф 6.

Or. en
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Изменение 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 141

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141 заличава се
Други изпълнителни правомощия

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя коефициенти за 
коригиране на възстановяванията при 
износ в съответствие с правилата, 
приети съгласно член 139, параграф 6.

Or. en

Изменение 1997
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 141

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141 заличава се
Други изпълнителни правомощия

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя коефициенти за 
коригиране на възстановяванията при 
износ в съответствие с правилата, 
приети съгласно член 139, параграф 6.

Or. fr

Изменение 1998
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 141
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 141 заличава се
Други изпълнителни правомощия

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя коефициенти за 
коригиране на възстановяванията при
износ в съответствие с правилата, 
приети съгласно член 139, параграф 6.

Or. en

Изменение 1999
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 142

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 142 заличава се
Временно преустановяване на режим 

пасивно усъвършенстване
1. Когато на пазара на Съюза 
възникнат или е възможно да 
възникнат смущения, произтичащи 
от режим пасивно усъвършенстване, 
чрез актове за изпълнение Комисията 
може временно да преустанови — по 
искане на държава членка или по своя 
инициатива, изцяло или частично —
използването на режим пасивно 
усъвършенстване за продуктите от 
секторите на зърнените култури, 
ориза, плодовете и зеленчуците, 
преработените плодове и зеленчуци, 
виното, говеждото и телешкото 
месо, свинското месо, овчето и 
козето месо и птичето месо. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.
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Когато Комисията получи искане от 
държава членка, тя взема решение по 
него чрез актове за изпълнение в срок 
от пет работни дни след получаване 
на искането. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.
При надлежно обосновани основания 
за спешност Комисията приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 162, 
параграф 3.
Приетите мерки се съобщават на 
държавите членки и пораждат 
незабавно действие.
2. В степента, необходима за 
правилното функциониране на ООП, 
използването на режим пасивно 
усъвършенстване за продуктите, 
изброени в параграф 1, може да бъде 
изцяло или частично забранено от 
Европейския парламент и Съвета в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 43, параграф 2 от 
Договора.

Or. en

Изменение 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 143а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 143a
Съответен пазар

1. Определението за съответен пазар 
позволява да се установи и определи 
периметърът, в който се 
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осъществява конкуренцията между 
предприятията и който обхваща две 
кумулативни измерения:
а) съответен продуктов пазар: за 
целите на настоящата глава, под 
„продуктов пазар“ се разбира 
пазарът, обхващащ всички продукти, 
които се приемат за 
взаимозаменяеми или заменими от 
потребителя поради техните 
характеристики, цената им и 
употребата, за която са 
предназначени;
б) съответен географски пазар: за 
целите на настоящата глава, под 
„географски пазар“ се разбира 
пазарът, обхващащ територията, на 
която съответните предприятия са 
включени в предлагането на 
съответни продукти, на която 
условията на конкуренция са 
достатъчно хомогенни и която може 
да бъде разграничена от съседните 
географски области именно защото 
условията на конкуренция в тази 
територия чувствително се 
различават.
2. За целите на определянето на 
съответния пазар се прилагат 
следните принципи:
а) съответният продуктов пазар се 
анализира, по отношение на 
необработените продукти, преди 
всичко на равнище на вида, що се 
отнася до растителните и 
животинските продукти; всяко 
вземане под внимание на по-ниско 
равнище се обосновава надлежно;
б) всеки съответен географски пазар 
се разглежда поотделно и се 
обосновава надлежно според 
конкретните обстоятелства на всеки 
един случай.

Or. en
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Обосновка

Предложението на докладчика в изменение 370 съответният географски пазар да се 
отъждествява главно със Съюза едва ли ще доведе до случаи, които засягат 
конкуренцията. Съответният географски пазар трябва да се определи при отчитане 
на конкретните елементи на разглеждания случай.

Изменение 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 143б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 143б
Господстващо положение

За целите на настоящата глава, под 
„господстващо положение“ се 
разбира, когато едно предприятие се 
намира в положение на икономическо 
надмощие, което му дава възможност
да възпрепятства поддържането на 
действителна конкуренция на 
съответния пазар, като му позволява 
независимо поведение в значителна 
степен спрямо неговите конкуренти, 
неговите клиенти и в крайна сметка 
спрямо потребителите.

Or. en

Обосновка

Втората част от изменение 371 на докладчика се счита за неуместно и поради това 
се предлага тя да бъде заличена. Отделните оператори по веригата за предлагане на 
хранителни продукти не винаги упражняват дейност на един и същи съответен пазар 
(продуктов или географски). Следователно съпоставката на пазарните им дялове, за 
да се определи дали организациите на производители се намират в господстващо 
положение, би била лишена от икономически смисъл.

Изменение 2002
José Bové
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение 
на споразумения, решения и практики 
на селскостопанските производители,
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на
такива асоциации или организациите
на производители, признати съгласно
член 106 от настоящия регламент, или
асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно
член 107 от настоящия регламент, които 
се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на 
идентични цени, освен ако по този 
начин се изключва конкуренцията или 
се застрашава постигането на 
целите, заложени в член 39 от 
Договора.

По-специално, приема се, че целите на 
член 39 от Договора продължават да 
се осъществяват чрез споразумения, 
решения и практики на 
селскостопанските производители,
асоциации на селски стопани или 
асоциации на такива асоциации или
организации на производители, 
признати в съответствие с член 106 от 
настоящия регламент, или асоциации на 
организации на производители, 
признати в съответствие с член 107 от 
настоящия регламент, които се отнасят 
до производството или продажбата на 
селскостопански продукти или 
използването на общи съоръжения за
съхранението, обработката на 
селскостопански продукти, освен ако по 
този начин се изключва напълно
конкуренцията.

Or. fr

Изменение 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение 
на споразумения, решения и практики 
на селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 

По-специално, като необходими за 
осъществяването на целите на 
член 39 от Договора се считат
споразумения, решения и съгласувани
практики на производителите или 
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производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите 
на производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, или 
асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, които 
се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на 
идентични цени, освен ако по този 
начин се изключва конкуренцията или 
се застрашава постигането на 
целите, заложени в член 39 от 
Договора.

организациите на производители, 
признати съгласно член 106 от 
настоящия регламент, или асоциациите 
на организации на производители, 
признати съгласно член 107 от 
настоящия регламент, които се отнасят 
до производството или продажбата на 
селскостопански продукти или 
използването на общи съоръжения за 
съхранение, обработка или преработка 
на селскостопански продукти или 
осъществяване на съвместни 
действия за предотвратяване и 
управление на икономически рискове,
по-специално средствата за 
преразпределение, посочени в 
член 109в.

Or. fr

Изменение 2004
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение 
на споразумения, решения и практики 
на селскостопанските 
производители, асоциациите на 
селскостопански производители или 
асоциациите на такива асоциации
или организациите на производители, 
признати съгласно член 106 от 
настоящия регламент, или асоциациите 
на организации на производители, 
признати съгласно член 107 от 
настоящия регламент, които се отнасят 
до производството или продажбата на 
селскостопански продукти или 
използването на общи съоръжения за 

По-специално, като необходими за 
постигане на целите, посочени в 
член 39 от Договора, се считат 
споразумения, решения и практики, 
договорени от производителите или
организациите на производители, 
признати съгласно член 106 от 
настоящия регламент, или асоциациите 
на организации на производители, 
признати съгласно член 107 от 
настоящия регламент, доколкото те се 
отнасят до постигането на целите 
съгласно член 106 от настоящия 
регламент, производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
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съхранение, обработка или преработка 
на селскостопански продукти, и които 
не пораждат задължението за 
налагане на идентични цени, освен 
ако по този начин се изключва 
конкуренцията или се застрашава 
постигането на целите, заложени в 
член 39 от Договора.

съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти.

Or. it

Изменение 2005
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение 
на споразумения, решения и практики
на селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, или 
асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, които 
се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на идентични 
цени, освен ако по този начин се 
изключва конкуренцията или се 
застрашава постигането на целите, 
залегнали в член 39 от Договора.

По-специално се предполага, че се 
стремят към постигането на целите 
на член 39 от Договора,
споразуменията, решенията и 
практиките на селскостопанските 
производители, асоциациите на 
селскостопански производители или 
асоциациите на такива асоциации или 
организациите на производители, 
признати съгласно член 106 от 
настоящия регламент, или асоциациите 
на организации на производители, 
признати съгласно член 107 от 
настоящия регламент, които се отнасят 
до производството или продажбата на 
селскостопански продукти или 
използването на общи съоръжения за 
съхранение, обработка или преработка 
на селскостопански продукти, и които 
не пораждат задължението за налагане 
на идентични цени, освен ако по този 
начин се изключва конкуренцията или 
се застрашава постигането на целите, 
залегнали в член 39 от Договора.

Or. en
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Обосновка

Целесъобразно е да се изясни, че цел на споразуменията и други подобни на 
организациите на производители е изпълнението на целите на ОСП съгласно 
определението в член 39 от ДФЕС. Това измества доказателствената тежест върху 
съобщението и дава повече правна сигурност на селскостопанските участници. Освен
това следва да се изтъкне, че не бива да се застрашава само изпълнението на 
„основните“ цели на ОСП.

Изменение 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение на 
споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите 
на производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, 
или асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, 
които се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на идентични 
цени, освен ако по този начин се 
изключва конкуренцията или се 
застрашава постигането на целите, 
заложени в член 39 от Договора.

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение на 
споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации, които се отнасят до 
производството или продажбата на 
селскостопански продукти или 
използването на общи съоръжения за 
съхранение, обработка или преработка 
на селскостопански продукти, и които 
не пораждат задължението за налагане 
на идентични цени, освен ако по този 
начин се изключва конкуренцията или 
се застрашава постигането на целите, 
заложени в член 39 от Договора.

Or. es
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Изменение 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение на 
споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите 
на производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, 
или асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, 
които се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на идентични 
цени, освен ако по този начин се 
изключва конкуренцията или се 
застрашава постигането на целите, 
заложени в член 39 от Договора.

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение на 
споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации, които се отнасят до 
производството или продажбата на 
селскостопански продукти или 
използването на общи съоръжения за 
съхранение, обработка или преработка 
на селскостопански продукти, и които 
не пораждат задължението за налагане 
на идентични цени, освен ако по този 
начин се изключва конкуренцията или 
се застрашава постигането на целите, 
заложени в член 39 от Договора.

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложеното изменение на член 145, с което във въпросния член се 
включват организациите на производители и техните асоциации.

Изменение 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение на 
споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, или 
асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, които 
се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на 
идентични цени, освен ако по този 
начин се изключва конкуренцията или 
се застрашава постигането на целите, 
залегнали в член 39 от Договора.

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение на 
споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, или 
асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, които 
се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, освен ако по този начин се 
изключва конкуренцията или се 
застрашава постигането на целите, 
залегнали в член 39 от Договора.

Or. en

Изменение 2009
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101, параграф 1 от Договора не се 
прилага по отношение на 
споразуменията, решенията и 
практиките, посочени в член 143 от 
настоящия регламент, които са 
необходими за постигане на целите, 
определени в член 39 от Договора.

Член 101, параграф 1 от Договора не се 
прилага по отношение на 
споразуменията, решенията и 
практиките, посочени в член 143 от 
настоящия регламент, които са 
необходими за постигане на целите,
определени в настоящия регламент 
по отношение на околната среда, 
климата, здравето на и хуманното 
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отношение към животните, 
безопасността на храните, 
устойчивостта и целите, определени 
в член 39 от Договора.

Or. en

Изменение 2010
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101, параграф 1 от Договора не се 
прилага по отношение на 
споразуменията, решенията и 
практиките, посочени в член 143 от 
настоящия регламент, които са 
необходими за постигане на целите, 
определени в член 39 от Договора.

Член 101, параграф 1 от Договора не се 
прилага по отношение на 
споразуменията, решенията и 
практиките, посочени в член 143 от 
настоящия регламент, които са 
необходими за постигане на основните 
цели, определени в член 39 от Договора.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се изясни, че споразуменията на организациите на производители 
и други подобни, които бъдат разрешени, са необходими за постигането на 
„основните“ цели на ОСП. Ако думата „основни“ не фигурираше, това би означавало, 
че всяко споразумение е необходимо за постигането на всяка една цел на ОСП (поне 
такова е тълкуванието на Съда в съществуващата съдебна практика).

Изменение 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101, параграф 1 от Договора не се 
прилага по отношение на 
споразуменията, решенията и 

Член 101, параграф 1 от Договора не се 
прилага по отношение на 
споразуменията, решенията и 
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практиките, посочени в член 143 от 
настоящия регламент, които са 
необходими за постигане на целите, 
определени в член 39 от Договора.

практиките, посочени в член 143 от 
настоящия регламент, които са 
необходими за постигане на основните 
цели, определени в член 39 от Договора.

Or. en

Изменение 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като отчита необходимостта да се 
гарантира хармонизираното 
прилагане на правилата за 
конкуренцията в селскостопанския 
сектор, Европейската комисия 
разработва специфични насоки с цел 
по-лесното прилагане от 
националните органи за защита на 
конкуренцията на членове 101—106 
от Договора в споразуменията, 
решенията и практиките, свързани с 
производството и търговията със 
селскостопански продукти.

Or. en

Изменение 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта да 
се гарантира хармонизираното 
прилагане на европейските правила за 
конкуренцията в селскостопанския 
сектор, Европейската комисия 
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разработва [в рамките на… години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент] конкретни насоки с цел 
по-лесното прилагане от 
националните органи за защита на 
конкуренцията на членове 101—106 
от Договора в споразуменията, 
решенията и практиките, свързани с 
производството и търговията със 
селскостопански продукти.

Or. en

Изменение 2014
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕО) № 1/20031 се прилага 
спрямо изключенията в прилагането 
на членове 101—106 от Договора, 
посочени в настоящия регламент. 
Възможните изключения по 
отношение на споразуменията между 
селскостопанските предприятия се 
третират в съответствие с 
условията, определени в член 101, 
параграф 3 от Договора.
__________________
1 ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Действащият понастоящем стандарт в политиката в областта на конкуренцията е 
предприятията да правят „самооценка“ на законността на изготвяните от тях 
споразумения. Тази процедура по „самооценка“ е подробно определена в Регламент 
(ЕО) № 1/2003. Предимството на тази процедура по самооценка е, че тя облекчава 
обема работа на Комисията. Предлагаме да се приложи същият подход за 
споразуменията на междубраншовите организации (вж. нашето изменение на 
член 145).
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Изменение 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По-специално член 101, параграф 1 
от Договора няма да се прилага за 
споразумения в рамките на веригата 
за предлагане на хранителни 
продукти, като се гарантират 
справедливи и разумни цени за 
производителите, отчитащи 
разходите на производителите във 
връзка с устойчивостта и хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 2016
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултации с държавите 
членки и изслушване на 
заинтересованите предприятия или 
асоциации на заинтересовани 
предприятия, както и всяко друго 
физическо или юридическо лице, 
чието изслушване прецени за 
уместно, Комисията има 
изключителна компетентност, при 
контрол от страна на Съда, да 
определи, като приеме чрез актове за 
изпълнение решение, което се 
публикува, кои споразумения, решения 
и практики удовлетворяват 
условията по параграф 1.

заличава се
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Комисията предприема тези 
действия за определяне по своя 
инициатива или по искане на 
компетентен орган на държава 
членка или заинтересовано 
предприятие, или асоциация на 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Действащият понастоящем стандарт в политиката в областта на конкуренцията е 
предприятията да правят „самооценка“ на законността на изготвяните от тях 
споразумения. Тази процедура по „самооценка“ е подробно определена в Регламент 
(ЕО) № 1/2003. Предимството на тази процедура по самооценка е, че тя облекчава 
обема работа на Комисията. Предлагаме да се приложи същият подход за 
споразуменията на междубраншовите организации (вж. нашето изменение на 
член 145).

Изменение 2017
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При публикуване на решението, 
посочено в параграф 2, първа алинея, 
се обявяват имената на страните и 
основното съдържание на решението. 
То взема предвид законовия интерес 
на предприятията при защита на 
търговската им тайна.

заличава се

Or. en

Обосновка

Действащият понастоящем стандарт в политиката в областта на конкуренцията е 
предприятията да правят „самооценка“ на законността на изготвяните от тях 
споразумения. Тази процедура по „самооценка“ е подробно определена в Регламент 
(ЕО) № 1/2003. Предимството на тази процедура по самооценка е, че тя облекчава 
обема работа на Комисията. Предлагаме да се приложи същият подход за 
споразуменията на междубраншовите организации (вж. нашето изменение на 
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член 145).

Изменение 2018
Iratxe García Pérez

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Независимо от посоченото в 
предходните параграфи, Комисията 
координира действията на 
различните национални органи за 
защита на конкуренцията с цел 
възможно най-сходно прилагане и 
тълкуване на законодателството в 
областта на конкуренцията в 
секторите, засегнати от този 
регламент, като се взема предвид 
съществуването и зачитането на 
единния пазар. За тази цел 
Комисията може да публикува 
ръководства за добри практики, 
които да служат за насоки на 
сектора и различните органи.

Or. es

Изменение 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Независимо от посоченото в 
предходните параграфи, Комисията 
координира действията на 
различните национални органи за 
защита на конкуренцията с цел 
възможно най-сходно прилагане и 
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тълкуване на законодателството в 
областта на конкуренцията в 
секторите, засегнати от този 
регламент. За тази цел Комисията 
може да публикува ръководства за 
добри практики, които да служат за 
ориентация на сектора и различните 
органи.

Or. es

Обосновка

Правилата на конкуренцията бяха създадени за един идеален пазар със свободна 
конкуренция. С оглед на олигополистичната реалност на едната от страните в 
преговорите, правилата за конкуренцията не могат да бъдат аргумент в полза на 
противоположни позиции, затрудняващи разпределението на производството. От 
друга страна, следва да се предвиди възможност за освобождаване на 
селскостопанския сектор от европейското законодателство в областта на 
конкуренцията и да се определи предварително в какви ситуации и случаи трябва да се 
прилага това освобождаване.

Изменение 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Независимо от посоченото в 
предходните параграфи, Комисията 
координира действията на 
различните национални органи за 
защита на конкуренцията с цел 
възможно най-сходно прилагане и 
тълкуване на законодателството в 
областта на конкуренцията в 
секторите, засегнати от този 
регламент, като се взема предвид 
съществуването и зачитането на 
единния пазар. За тази цел 
Комисията може да публикува 
ръководства за добри практики, 
които да служат за насоки на 
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сектора и различните органи.

Or. es

Обосновка

Приложението на правилата за защита на конкуренцията зависи от съответната 
държава членка и от чувствителността на различните национални органи, отговорни 
в тази област. Тъй като не е възможно различно приложение на едни и същи правила в 
условията на единен пазар, Европейската комисия следва да изпълнява ролята на 
координатор и гарант на приложението на тези норми, при едновременно спазване и 
одобрение на независимостта на различните национални органи за защита на 
конкуренцията.

Изменение 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Независимо от посоченото в 
предходните параграфи, Комисията 
наблюдава действията на 
националните органи за защита на 
конкуренцията, за да се уеднакви 
прилагането и тълкуването на 
законодателството в областта на 
конкуренцията в секторите, 
засегнати от този регламент, и да се
съдейства това да се извършва в 
съответствие с принципите на 
единния пазар. За тази цел 
Комисията публикува ръководства за 
добри практики, които да служат за 
насоки на сектора и различните 
органи.

Or. es

Обосновка

Целта е да се избегне нарушаване на конкуренцията поради несъответствия или 
отклонения в приложението на правилата за защита на конкуренцията в отделните 
държави.
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Изменение 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 145 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразумения и съгласувани практики 
на признати междубраншови 
организации

Споразумения и съгласувани практики 
на признати междубраншови 
организации, организации на 
производители и асоциации на 
организации на производители

Or. es

Изменение 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 145 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споразумения и съгласувани практики 
на признати междубраншови 
организации

Споразумения и съгласувани практики 
на признати междубраншови 
организации, организации на 
производители и асоциации на 
организации на производители

Or. es

Обосновка

За да се прилага възможността за споразумения, решения и съгласувани практики 
спрямо признатите организации на производителите при същите условия като за 
междубраншовите организации. Целта е да се засили ролята на организациите на 
производители и техните асоциации.

Изменение 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 145 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 
се прилага по отношение на 
споразумения, решения и съгласувани 
практики на междубраншови 
организации, признати съгласно 
член 108 от настоящия регламент с цел 
осъществяване на дейностите, изброени 
в член 108, параграф 1, буква в) от 
настоящия регламент, а за сектора на 
маслиновото масло и трапезните 
маслини и сектора на тютюна —
член 108, параграф 2 от настоящия 
регламент.

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 
се прилага по отношение на 
споразумения, решения и съгласувани 
практики на междубраншови 
организации, признати съгласно 
член 108 от настоящия регламент с цел 
осъществяване на дейностите, изброени 
в член 108, параграф 1, буква в) от 
настоящия регламент, както и на 
организации на производители, 
признати съгласно член 106 или 
асоциации на организации на 
производители, признати по член 107
от настоящия регламент, чиято цел е 
осъществяване на дейностите, 
изброени в член 106, буква в) от 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 
се прилага по отношение на 
споразумения, решения и съгласувани 
практики на междубраншови 
организации, признати съгласно 
член 108 от настоящия регламент с цел 
осъществяване на дейностите, изброени 
в член 108, параграф 1, буква в) от 
настоящия регламент, а за сектора на 
маслиновото масло и трапезните 
маслини и сектора на тютюна —

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 
се прилага по отношение на 
споразумения, решения и съгласувани 
практики на междубраншови 
организации, признати съгласно 
член 108 от настоящия регламент с цел 
осъществяване на дейностите, изброени 
в член 108, буква в) от настоящия 
регламент, както и на организации на 
производители, признати съгласно 
член 106 или асоциации на 
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член 108, параграф 2 от настоящия 
регламент.

организации на производители, 
признати по член 107 от настоящия 
регламент, чиято цел е осъществяване 
на дейностите, изброени в член 106, 
буква в) от настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Включването на браншовите организации и техните асоциации позволява по 
отношение на споразуменията, решенията и съгласуваните практики да се прилагат 
същите условия като за междубраншовите организации.

Изменение 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 
се прилага по отношение на 
споразумения, решения и съгласувани 
практики на междубраншови 
организации, признати съгласно 
член 108 от настоящия регламент с цел 
осъществяване на дейностите, изброени 
в член 108, параграф 1, буква в) от 
настоящия регламент, а за сектора на 
маслиновото масло и трапезните 
маслини и сектора на тютюна —
член 108, параграф 2 от настоящия 
регламент.

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 
се прилага по отношение на 
споразумения, решения и съгласувани 
практики на междубраншови 
организации, признати съгласно 
член 108 от настоящия регламент с цел 
осъществяване на дейностите, изброени 
в член 108, параграф 1, буква в) от 
настоящия регламент, а за сектора на 
маслиновото масло и трапезните 
маслини — член 108, параграф 2 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2027
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Разпоредбите на член 144, 
параграф 2 се прилагат за 
споразуменията, решенията и 
съгласуваните практики на 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108 от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Действащият понастоящем стандарт в политиката в областта на конкуренцията е 
предприятията да правят „самооценка“ на законността на изготвяните от тях 
споразумения. Тази процедура по „самооценка“ е подробно определена в Регламент 
(ЕО) № 1/2003. Предимството на тази процедура по самооценка е, че тя облекчава 
обема работа на Комисията.

Изменение 2028
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 се прилага само при 
условие, че:

заличава се

а) Комисията е уведомена за 
споразуменията, решенията и 
съгласуваните практики;
б) в срок от два месеца след 
получаване на цялата необходима 
информация Комисията не е 
установила чрез актове за 
изпълнение, че споразуменията, 
решенията или съгласуваните 
практики са несъвместими с 
правилата на Съюза.

Or. en
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Изменение 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в срок от два месеца след получаване 
на цялата необходима информация
Комисията не е установила чрез актове 
за изпълнение, че споразуменията, 
решенията или съгласуваните практики 
са несъвместими с правилата на Съюза.

б) в срок от два месеца след получаване 
на съобщението Комисията не е 
установила чрез актове за изпълнение, 
че споразуменията, решенията или 
съгласуваните практики са 
несъвместими с правилата на Съюза.

Or. es

Изменение 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в срок от два месеца след получаване 
на цялата необходима информация
Комисията не е установила чрез актове 
за изпълнение, че споразуменията, 
решенията или съгласуваните практики 
са несъвместими с правилата на Съюза.

б) в срок от два месеца след получаване 
на съобщението Комисията не е 
установила чрез актове за изпълнение, 
че споразуменията, решенията или 
съгласуваните практики са 
несъвместими с правилата на Съюза.

Or. es

Обосновка

Установяването на двумесечен срок за получаване на становище от Комисията, след 
като е получила цялата документация, блокира правилното функциониране на 
междубраншовите организации и прави процедурите изключително бюрократични.
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Изменение 2031
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Споразуменията, решенията и 
съгласуваните практики не могат да 
бъдат приведени в действие преди 
изтичането на срока, посочен в 
параграф 2, буква б).

заличава се

Or. en

Изменение 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) могат да предизвикат нарушения на 
конкуренцията, които не са от 
съществено значение за постигане на 
целите на ОСП, които преследват с 
дейността си междубраншовите 
организации;

в) могат да предизвикат нарушения на 
конкуренцията, които не са от 
съществено значение за постигане на 
основните цели на ОСП, които 
преследват с дейността си 
междубраншовите организации;

Or. en

Изменение 2033
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включват определяне на цени или 
определяне на квоти;

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Като се има предвид, че предложението насърчава статистическите инструменти и 
наблюдението на пазарите (например в сектора на млякото), които имат непряко 
въздействие върху цените и че рисковете да се засегне конкуренцията са ограничени, 
тъй като споразуменията се съобщават на Комисията още преди влизането им в 
сила, предварителната забрана за определяне на цени и квоти би следвало да отпадне 
в член 145, параграф 4, буква г). 

Изменение 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включват определяне на цени или 
определяне на квоти;

заличава се

Or. pt

Изменение 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включват определяне на цени или 
определяне на квоти;

г) включват определяне на цени или 
определяне на производствени квоти;

Or. es

Обосновка

От текста трябва да става ясно, че „квотите“ са единствено „производствени 
квоти“. По този начин би се постигнала по-голяма съгласуваност с действащата 
единна ООП, която посочва, че когато става дума за квоти, винаги се отнася до 
производствени квоти в килограми (мляко, захар, тютюн).
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Изменение 2036
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако след изтичане на двумесечния 
срок, посочен в параграф 2, буква б), 
Комисията установи, че не са 
изпълнени условията за прилагане на 
параграф 1, чрез актове за изпълнение 
тя взема решение, по силата на което 
член 101, параграф 1 от Договора се 
прилага към въпросното 
споразумение, решение или 
съгласувана практика.

заличава се

Or. en

Изменение 2037
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това решение на Комисията не се 
прилага преди датата на неговото 
нотифициране на съответната 
междубраншова организация, освен 
ако тази междубраншова организация 
не е дала невярна информация или е 
злоупотребила с предвиденото в 
параграф 1 освобождаване.

заличава се

Or. en

Изменение 2038
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член 145 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В случай на многогодишни 
споразумения, уведомяването за 
първата година е валидно за 
следващите години на 
споразумението. В такъв случай обаче 
Комисията може, по собствена 
инициатива или по искане на друга 
държава-членка, да издаде по всяко 
време констатация за 
несъвместимост.

заличава се

Or. en

Изменение 2039
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 145 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В ситуация на криза 
споразуменията, решенията и 
съгласуваните практики могат да 
бъдат прилагани преди становището 
на Комисията. Ако след изтичане на 
десетдневен срок, Комисията 
установи, че не са изпълнени 
условията за прилагане на параграф 1, 
чрез актове за изпълнение тя взема 
решение, в което посочва, че член 101, 
параграф 1 от Договора се прилага 
към въпросното споразумение, 
решение или съгласувана практика.

Or. fr
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Обосновка

Като се има предвид, че в случай на криза, решенията и междубраншовите 
споразумения трябва да се прилагат бързо, необходимо е да се добави параграф към 
член 145.

Изменение 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 149 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални плащания за сектора на 
захарта във Финландия

Национални плащания за сектора на 
захарта във Финландия и в други 
държави членки 

Or. es

Изменение 2041
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 149 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финландия може да извършва 
национални плащания в полза на 
производителите на захарно цвекло в 
размер до 350 EUR на хектар за една 
пазарна година.

Финландия може да извършва 
национални плащания в полза на 
производителите на захарно цвекло в 
размер до 350 EUR на хектар за една 
пазарна година, до края на пазарната 
2019/2020 година.

Or. fr

Изменение 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 149 – параграф 1а (нов)



AM\907936BG.doc 151/181 PE492.804v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки с производство на 
захарно цвекло в региони на юг от 44 
паралел също могат да извършват 
национални плащания в полза на 
производителите на захарно цвекло 
на хектар за една пазарна година.

Or. es

Обосновка

Географските и климатичните условия са определящи за производството на захарно 
цвекло, по-специално в регионите, разположени на ширини на север или на юг от 
централната производствена зона в Европа.

Изменение 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 149 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки с производство на 
захарно цвекло на юг от 44 паралел 
също могат да извършват национални 
плащания в полза на 
производителите на захарно цвекло 
на хектар за една пазарна година.

Or. es

Обосновка

Както се вземат предвид природните ограничения на други държави членки, така 
също следва да се вземат предвид и ограниченията, които изпитват онези държави 
членки с производство на захарно цвекло на юг от споменатия паралел.

Изменение 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Предложение за регламент
Член 152 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да финансират 
тези плащания посредством такса за 
съответния сектор или чрез всякакъв 
друг вид участие от страна на частния 
сектор.

Държавите членки могат да финансират 
тези плащания от националния 
бюджет, посредством такса за 
съответния сектор или чрез всякакъв 
друг вид участие от страна на частния 
сектор.

Or. pl

Обосновка

Езикови корекции (по полския текст) и уточнение.

Изменение 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 152 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към помощта от Съюза, 
предвидена в член 21, държавите членки 
могат да извършват национални 
плащания за финансиране на 
съпътстващите мерки, които са 
необходими за гарантиране на 
ефективността на схемата на Съюза за 
доставка на плодове и зеленчуци, 
преработени плодове и зеленчуци и 
бананови продукти, както е предвидено 
в член 21, параграф 2.

В допълнение към помощта от Съюза, 
предвидена в член 21, държавите членки 
могат да извършват национални 
плащания за финансиране на 
съпътстващите мерки, които са 
необходими за гарантиране на 
ефективността на схемата на Съюза за 
доставка на плодове и зеленчуци, 
преработени плодове и зеленчуци и 
бананови продукти, както е предвидено 
в член 21, параграф 2. Общият размер 
на съфинансирането следва да не 
надвишава 100 % от действителните 
разходи.

Or. pl
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Обосновка

Член 152 трябва ясно да посочва, че националното финансиране, предоставено в 
допълнение към помощта от Съюза, идва от съфинансирането, посочено в член 21, 
параграф 4, буква б), и не допълва бюджета, който включва както участието на 
Съюза, така и националното участие.

Изменение 2046
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 153a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 153a
Насърчаване на сектора на млякото и 

млечните продукти
Отделна държава членка може да 
наложи такса за насърчаване на 
своите млекопроизводители по 
отношение на предлаганите на пазара 
количества мляко или еквивалент на 
мляко с цел финансиране на мерките 
за насърчаване на потреблението в 
Съюза, разширяване на пазарите на 
мляко и млечни продукти и 
подобряване на качеството.

Or. de

Изменение 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Част V – глава –I (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА –I
Управление на рисковете и управление 

на кризи
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Pаздел 1
Обществено застраховане

Член 153а
Обществено селскостопанско

застраховане
1. С цел да се гарантира основен доход 
на селскостопанските 
производители, засегнати от 
екстремни метеорологични събития 
или други случаи на природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
включително горски пожари, болести 
и нашествия от вредители, се създава 
схема за обществено селскостопанско 
застраховане, финансирана от 
бюджета на Съюза. Това 
застраховане дава основно ниво на 
защита за всички селскостопански 
производители във всички държави 
членки.
2. Общественото селскостопанско 
застраховане може да бъде разделено 
на застраховане на селскостопанска 
продукция, застраховане при загуба на 
доходи, застраховане на живи 
животни и компенсационни фондове.
3. Съществуването на това 
застраховане не засяга 
съществуването на други специфични 
схеми за застраховане в определени 
сектори, като например 
застраховането на реколтата в 
лозаро-винарския сектор, посочено в 
член 47.
4. Комисията внася предложение за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно обществено 
селскостопанско застраховане в срок,
който да позволи влизането му в сила 
на 1 юли 2014 г.

Or. pt
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Изменение 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара,
предизвикани от значителни 
повишения или спадове в цените на 
вътрешните или външните пазари, или 
вследствие на други фактори с 
отражение върху пазара, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, с 
които да приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Предвид втора алинея и като се отчита 
необходимостта от ефикасна и 
ефективна реакция на значителната 
опасност от сериозни смущения на 
пазара поради фактори, които водят 
или при които има голяма 
вероятност да доведат до значителни 
повишения или спадове в цените на 
вътрешните или външните пазари, или 
вследствие на други фактори с 
отражение върху пазара, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, с 
които да приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Мерките, предвидени в първа алинея, 
могат да се осъществят само, ако 
другите налични мерки по силата на 
този регламент се окажат 
недостатъчни.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение предоставя по-съгласуван набор от правомощия, чрез които 
Комисията да приема изключителни мерки за действие при криза, и гарантира, че в 
настоящия текст се запазват защитните механизми.

Изменение 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие други 
фактори с отражение върху пазара,
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160, с които да приема 
необходимите мерки за съответния 
сектор при спазване на задълженията, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 от 
Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
смущенията на пазара, предизвикани 
от значителни повишения или спадове в 
цените на вътрешните или външните 
пазари, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Or. de

Изменение 2050
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие други 
фактори с отражение върху пазара, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160, с които да приема 
необходимите мерки за съответния 
сектор при спазване на задълженията, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 от 
Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, чрез съществено 
увеличение на производствените 
разходи, определено в член 7, 
параграф 2, или вследствие други 
фактори с отражение върху пазара, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160, с които да приема 
необходимите мерки за съответния 
сектор при спазване на задълженията, 
произтичащи от споразуменията, 
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сключени в съответствие с член 218 от 
Договора.

Or. fr

Изменение 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие други 
фактори с отражение върху пазара, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160, с които да приема 
необходимите мерки за съответния 
сектор при спазване на задълженията, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 от 
Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие други 
фактори с отражение върху пазара, 
включително произтичащите от 
поскъпване на производствените 
цени, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Or. es

Обосновка

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.
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Изменение 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие на 
други фактори с отражение върху 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара,
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или значителни 
спадове в маржа на производителите, 
или вследствие на други фактори с 
отражение върху пазара, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, с 
които да приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Or. en

Изменение 2053
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие на 
други фактори с отражение върху 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара,
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или значителни 
спадове в маржа на производителите, 
или вследствие на други фактори с 
отражение върху пазара, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, с 
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съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

които да приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Or. en

Изменение 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие на 
други фактори с отражение върху 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие на 
други фактори с отражение върху 
пазара, когато е вероятно това 
положение да продължи или да се 
влоши, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора и 
при условие, че всички други мерки, 
посочени в настоящия регламент, се 
окажат недостатъчни.

Or. en

Обосновка

Тези мерки следва да влязат в сила само при действително извънредни 
обстоятелства.
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Изменение 2055
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие на 
други фактори с отражение върху 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие на 
други фактори с отражение върху 
пазара, когато е вероятно това 
положение да продължи или да се 
влоши, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора и 
при условие, че всички други мерки, 
посочени в настоящия регламент, се 
окажат недостатъчни.

Or. en

Изменение 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в случаите на опасност от
смущения на пазара, посочени в първа 
алинея, сериозни съображения за 
неотложност налагат това, процедурата, 
предвидена в член 162, се прилага за 
делегираните актове, приети съгласно 
настоящия параграф.

Когато в случаите на смущения на 
пазара, посочени в първа алинея, 
сериозни съображения за неотложност 
налагат това, процедурата, предвидена в 
член 162, се прилага за делегираните 
актове, приети съгласно настоящия 
параграф.
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Or. de

Изменение 2057
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в случаите на опасност от 
смущения на пазара, посочени в първа 
алинея, сериозни съображения за 
неотложност налагат това, процедурата, 
предвидена в член 162, се прилага за 
делегираните актове, приети 
съгласно настоящия параграф.

Когато в случаите на опасност от 
смущения на пазара, посочени в първа 
алинея, сериозни съображения за 
неотложност налагат това, се прилага
процедурата, предвидена в член 161.

Or. de

Обосновка

Опасността от смущения на пазара може да бъде предотвратена с помощта на 
делегирани актове, приети в съответствие с процедурата по спешност, предвидена в 
член 161.

Изменение 2058
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, или да 
преустановяват изцяло или частично 
прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, съобразно 

Тези мерки, които могат да се вземат 
предварително или впоследствие, 
могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, или да 
преустановяват изцяло или частично 
прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
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необходимостта. или периоди, съобразно 
необходимостта.

Or. en

Обосновка

Изменението изяснява мерките, които трябва да се приложат при смущения на 
пазара.

Изменение 2059
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, или да 
преустановяват изцяло или частично 
прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, според необходимостта.

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, включително 
възстановяванията при износ, или да 
преустановяват изцяло или частично 
прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, според необходимостта.

Or. de

Изменение 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 
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продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, или да 
преустановяват изцяло или частично 
прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, според необходимостта.

продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, или да 
преустановяват изцяло или частично 
прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, според необходимостта, 
или да се изразяват в конкретна 
подкрепа за селскостопанския 
производител за смекчаване на 
последиците от сериозно смущение на 
пазара. Конкретно за сектора на 
плодовете и зеленчуците Комисията 
задейства механизъм за изтегляне от 
пазара, когато на общностно равнище 
се наблюдават условия, описани в 
първата алинея, с цел да се стимулира 
изтегляне от пазара по съгласуван 
между различните държави членки 
начин.

Or. es

Обосновка

До момента секторът на плодовете и зеленчуците не е разполагал със специален 
механизъм за реакция при смущения на пазара. В светлината на опита, натрупан през 
последните години в рамките на ООП за плодове и зеленчуци, е необходимо за сектора 
да се създаде специален механизъм на общностно равнище срещу възможни смущения 
на пазара.

Изменение 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, или да 
преустановяват изцяло или частично 

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
необходимия период от време, да 
разширяват или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, или да 
преустановяват изцяло или частично 
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прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, според необходимостта.

прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, според необходимостта, 
или да се изразяват в конкретна 
подкрепа за селскостопанския 
производител за смекчаване на 
последиците от сериозно смущение на 
пазара.

Or. es

Обосновка

Има случаи в миналото на специфична подкрепа за производителите (кризата в 
млечния сектор от 2008–2009 г.). Целесъобразно и необходимо е тази възможност да 
се отрази в регламента.

Изменение 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретно за сектора на плодовете и 
зеленчуците Комисията задейства 
механизъм за изтегляне от пазара, 
когато на общностно равнище се 
наблюдават условия, описани в 
първата алинея, с цел да се стимулира 
изтегляне от пазара по съгласуван 
между различните държави членки 
начин.

Or. es

Обосновка

В светлината на опита, натрупан през последните години в рамките на ООП за 
плодове и зеленчуци, е необходимо за сектора да се предвиди специален механизъм на 
общностно равнище срещу възможни смущения на пазара.
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Изменение 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, не 
се прилагат за продуктите, изброени 
в приложение I, част XXIV, раздел 2.

заличава се

Or. es

Обосновка

Този член създава възможност за гъвкава и ефикасна реакция в случай на пазарни 
кризи, които могат да засегнат селското стопанство или животновъдството. Не 
трябва да съществуват изключения.

Изменение 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, посочени в параграф 1, не
се прилагат за продуктите, изброени в 
приложение I, част XXIV, раздел 2.

2. Мерките, посочени в параграф 1, се 
прилагат за продуктите, изброени в 
приложение I.

Or. pt

Изменение 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Мерките, посочени в параграф 1, се 
прилагат без да се използва 
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съфинансиране на държавите членки.

Or. pt

Изменение 2066
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите правила за прилагане 
на параграф 1 от настоящия член. 
Посочените правила могат по-
специално да се отнасят до 
процедурите и техническите 
критерии. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

заличава се

Or. de

Изменение 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 154а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 154а
Мерки срещу смущения на пазара в 

сектора на плодовете и зеленчуците
1. Предвид специфичния и нетраен 
характер на плодовете и зеленчуците 
се създава механизъм за реакция при 
сериозни смущения на пазара, които 
могат да са предизвикани по-
специално от значителни спадове на 
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цените на вътрешния пазар, 
предизвикани от опасения за 
общественото здраве и други причини, 
водещи до внезапен спад в търсенето.
2. Въпросният механизъм се прилага 
единствено за определен продукт или 
продукти, за ограничен срок от време, 
може да бъде преразгледан, задейства 
се автоматично и е достъпен за 
всички производители от сектора.
3. Включените мерки са посочени в 
букви а), б) и в) на параграф 2, член 31 
от настоящия регламент, макар че са 
независими от управлението на 
оперативните фондове, използвани 
от признатите организации на 
производители на плодове и 
зеленчуци.
4. Съюзът финансира 100 % от 
разходите, свързани с изброените 
мерки в параграфи 1 и 2 от 
настоящия член.
5. Управлението на операциите по 
управление на сериозни кризи се 
ръководи от механизмите, създадени 
за мерките за управление на кризи в 
рамките на оперативните програми. 
Засегнатите лица, които не са 
членове на организация на 
производителите, следва да 
координират операциите по 
управление на кризи чрез такива 
организации посредством договори, в 
които организацията на 
производители определя 
получаването на 10 % от помощта за 
разходи по управлението.
6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, за да 
предвиди мерките, изброени в 
параграфи 1 и 2 от настоящия член.
7. По искане на държавите членки 
Комисията може да приложи 
извънредните мерки посредством акт 
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за изпълнение. Комисията оповестява 
началото, засегнатите продукти и 
райони, както и размера на помощта. 
Размерът на помощите е 
диференциран, когато целта е 
безплатно разпространение. 
Периодът на криза се обявява за 
приключил също чрез акт за 
изпълнение, веднага след като се 
постанови, че сериозното смущение е 
отминало. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

Or. es

Обосновка

Механизмите за предотвратяване и управление на кризи, предвидени в действащите 
общностни нормативни актове по отношение на плодовете и зеленчуците, не са 
имали нужните средства за овладяване на повтарящите се пазарни кризи, които са се 
проявявали през последните години. Общностната реакция в случай на сериозни кризи 
следва да бъде предварителна, гъвкава, като за целта следва да бъде предвидена в 
настоящия регламент.

Изменение 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 155 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, свързани с болести по 
животните и загуба на потребителско 
доверие поради рискове за 
общественото здраве, здравето на 
животните или на растенията

Мерки, свързани с епидемии и болести 
по животните и по растенията и
загуба на потребителско доверие поради 
рискове за общественото здраве, 
здравето на животните или на 
растенията

Or. es
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Изменение 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 155 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, свързани с болести по 
животните и загуба на потребителско 
доверие поради рискове за 
общественото здраве, здравето на 
животните или на растенията

Мерки, свързани с епидемии, болести 
по животните и по растенията и
загуба на потребителско доверие поради 
рискове за общественото здраве, 
здравето на животните или на 
растенията

Or. es

Обосновка

Счита се, че епидемиите и болестите по растенията трябва да се включат в 
параграф 1, буква а), тъй като ограничаването на търговията поради епидемии и 
болести по растенията е дори по-голямо от смущенията, които може да създаде на 
пазара загубата на потребителското доверие поради наличие на рискове за 
общественото здраве или здравето на животните или на растенията. Поради тази 
причина следва да се промени също и заглавието на настоящия член.

Изменение 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 155 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, свързани с болести по 
животните и загуба на потребителско 
доверие поради рискове за 
общественото здраве, здравето на 
животните или на растенията

Мерки, свързани с болести по 
животните или растенията и загуба на 
потребителско доверие поради рискове 
за общественото здраве, здравето на 
животните или на растенията

Or. fr
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Изменение 2071
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема извънредни мерки за 
подпомагане:

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 с цел приемане на извънредни 
мерки за подпомагане:

Or. de

Изменение 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема извънредни мерки за 
подпомагане:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема извънредни мерки за 
подпомагане:

Or. es

Изменение 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема извънредни мерки за 
подпомагане:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема извънредни мерки за 
подпомагане:

Or. es
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Обосновка

Изменението произтича от необходимостта Комисията да предприема действия и да 
прилага посредством съответен акт за изпълнение съответните мерки, като по този 
начин се включват повече гаранции за държавите членки, още повече като се има 
предвид, че изброените в настоящия член мерки се прилагат по искане на 
заинтересована държава членка.

Изменение 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема извънредни мерки за 
подпомагане:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема извънредни мерки за 
подпомагане на засегнатия пазар:

Or. en

Обосновка

Гарантира се по-съгласуван набор от правомощия за Комисията и запазва 
съществуващите защитни механизми.

Изменение 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) на засегнатия пазар, за да отчете 
ограниченията върху търговията в 
рамките на Съюза и с трети държави, 
които могат да възникнат в резултат от 
прилагането на мерки за борба с 
разпространението на болести по 
животните, и

а) на засегнатия пазар, за да отчете 
ограниченията върху търговията в 
рамките на Съюза и с трети държави, 
които могат да възникнат в резултат от 
прилагането на мерки за борба с 
разпространението на епидемии и
болести по животните и по 
растенията, и
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Or. es

Изменение 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) на засегнатия пазар, за да отчете 
ограниченията върху търговията в 
рамките на Съюза и с трети държави, 
които могат да възникнат в резултат от 
прилагането на мерки за борба с 
разпространението на болести по 
животните, и

а) на засегнатия пазар, за да отчете 
ограниченията върху търговията в 
рамките на Съюза и с трети държави, 
които могат да възникнат в резултат от 
прилагането на мерки за борба с 
разпространението на епидемии и
болести по животните и по 
растенията, и

Or. es

Обосновка

Счита се, че епидемиите и болестите по растенията трябва да се включат в 
параграф 1, буква а), тъй като ограничаването на търговията поради епидемии и 
болести по растенията е дори по-голямо от смущенията, които може да създаде на 
пазара загубата на потребителското доверие поради наличие на рискове за 
общественото здраве или здравето на животните или на растенията.

Изменение 2077
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

заличава се

Or. de
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Изменение 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, предвидени в параграф 1, се 
прилагат за следните сектори:

Мерките, предвидени в параграф 1, се 
прилагат за всички селскостопански 
продукти, изброени в приложение І, 
освен в случая на възникналите от 
прилагането на мерки за борба с 
разпространението на болести по 
животните, които се прилагат за
следните сектори:

Or. es

Изменение 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) картофи;
еб) зърнени култури;
ев) маслодайни семена;
ег) протеинови култури;

Or. en

Изменение 2080
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) картофи;
еб) зърнени култури;
ев) маслодайни семена;
ег) протеинови култури;

Or. en

Изменение 2081
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) картофи;
еб) зърнени култури;
ев) маслодайни семена;
ег) протеинови култури;

Or. en

Изменение 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) заешко месо.

Or. es

Изменение 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) заешко месо.

Or. es

Изменение 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените в параграф 1, буква б) 
мерки, свързани със загуба на 
потребителско доверие поради 
рискове за общественото здраве или 
здравето на растенията, се прилагат 
и по отношение на всички други 
селскостопански продукти, с 
изключение на изброените в 
приложение І, част XXIV, раздел 2.

заличава се

Or. es

Изменение 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените в параграф 1, буква б) 
мерки, свързани със загуба на 
потребителско доверие поради рискове
за общественото здраве или здравето на 
растенията, се прилагат и по отношение 
на всички други селскостопански 

Предвидените в параграф 1, буква б) 
мерки, свързани със загуба на 
потребителско доверие поради рискове 
за общественото здраве или здравето на 
растенията, се прилагат и по отношение 
на яйцата и птичето месо.
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продукти, с изключение на 
изброените в приложение І, 
част XXIV, раздел 2.

Or. en

Обосновка

Членът не следва да има толкова широк обхват, колкото предлага Комисията. 
Посочените сектори следва да са тези на яйцата и птичето месо, какъвто е случаят 
понастоящем.

Изменение 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерките, предвидени в параграф 1, 
буква а), могат да бъдат предприети 
само ако съответната държава членка е 
предприела ветеринарно-санитарни 
мерки за бързо предотвратяване на 
разпространението на болестта и само 
доколкото и докато е строго необходимо 
да бъде подпомогнат съответният пазар.

4. Мерките, предвидени в параграф 1, 
буква а), могат да бъдат предприети 
само ако съответната държава членка е 
предприела съответни
фитосанитарни или ветеринарно-
санитарни мерки за бързо 
предотвратяване на разпространението 
на епидемията или болестта и само 
доколкото и докато е строго необходимо 
да бъде подпомогнат съответният пазар.

Or. es

Изменение 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерките, предвидени в параграф 1, 
буква а), могат да бъдат предприети 

4. Мерките, предвидени в параграф 1, 
буква а), могат да бъдат предприети 
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само ако съответната държава членка е 
предприела ветеринарно-санитарни 
мерки за бързо предотвратяване на 
разпространението на болестта и само 
доколкото и докато е строго необходимо 
да бъде подпомогнат съответният пазар.

само ако съответната държава членка е 
предприела съответните
фитосанитарни или ветеринарно-
санитарни мерки за бързо 
предотвратяване на разпространението 
на епидемията или болестта и само 
доколкото и докато е строго необходимо 
да бъде подпомогнат съответният пазар.

Or. es

Обосновка

Счита се, че епидемиите и болестите по растенията трябва да се включат в 
параграф 1, буква а), тъй като ограничаването на търговията поради епидемии и 
болести по растенията е дори по-голямо от смущенията, които може да създаде на 
пазара загубата на потребителското доверие поради наличие на рискове за 
общественото здраве или здравето на животните или на растенията.

Изменение 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът предоставя частично
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

Съюзът предоставя финансиране, равно 
на 50 % и 100 % от разходите на 
държавите членки по мерките, 
предвидени в параграф 1, съответно 
букви а) и б).

Or. es

Обосновка

Мерките, изброени в буква б) на параграф 1, не следва да се третират наравно с тези 
от ветеринарния фонд или пазарните мерки в случай на болести по животните и по 
растенията (и в двата случая съфинансирани). Техният обхват надхвърля появата на 
болести, тъй като съществуват ясни прецеденти, при които свързана с болест по 
животните криза засяга държави, в които въпросната болест дори не е била обявена 
(напр. птичия грип през 2006 г.).
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Изменение 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът предоставя частично
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

Съюзът предоставя финансиране, равно 
на 50 % и 100 % от разходите на 
държавите членки по мерките, 
предвидени в параграф 1, съответно 
букви а) и б).

Or. es

Обосновка

Счита се, че мерките, изброени в буква б) от първия параграф, трябва да бъдат 100 % 
за сметка на общностния бюджет, както е при останалите извънредни мерки. Не е 
приемливо равното третиране на тези мерки с мерките от ветеринарния фонд или 
пазарните мерки в случай на болести по животните и по растенията (и в двата 
случая съфинансирани).

Изменение 2090
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 80 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

Or. bg

Изменение 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 60 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

Or. pl

Изменение 2092
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1. Тези 
мерки могат да включват данъчни 
привилегии и преференциални заеми, 
отпускани на селските стопани, като 
се финансират съгласно Регламента 
[за подкрепа на развитието на 
селските райони].

Or. en

Обосновка

Изменението включва някои мерки, които държавите членки често прилагат при 
компенсиране на селските стопани, засегнати от болести по животните и 
растенията.

Изменение 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на секторите на 
говеждото и телешкото месо, млякото и 
млечните продукти, свинското месо и 
овчето и козето месо обаче Съюзът 
предоставя частично финансиране в 
размер на 60 % от тези разходи при 
борба с разпространението на шап.

По отношение на секторите на 
говеждото и телешкото месо, млякото и 
млечните продукти, свинското месо и 
овчето и козето месо обаче Съюзът 
предоставя частично финансиране в 
размер на 70 % от тези разходи при 
борба с разпространението на шап.

Or. pl

Обосновка

Засиленото съфинансиране би позволило по-добър и по-ефективен отговор при кризи, 
като същевременно гарантира равнопоставеност между всички производители във 
всяка държава членка.

Изменение 2094
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на секторите на 
говеждото и телешкото месо, млякото и 
млечните продукти, свинското месо и 
овчето и козето месо обаче Съюзът 
предоставя частично финансиране в 
размер на 60 % от тези разходи при 
борба с разпространението на шап.

По отношение на секторите на 
говеждото и телешкото месо, млякото и 
млечните продукти, свинското месо и 
овчето и козето месо обаче Съюзът 
предоставя частично финансиране в 
размер на 60 % от тези разходи при 
борба с разпространението на шап и 
премахване на болестите, обхванати 
в програмите, одобрени за всяка 
държава членка.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е програмите за борба, превенция и премахване на признатите болести по 
животните, които ще бъдат предмет на действащи в държавите членки програми, 
да подлежат на същия режим, като мерките срещу шапа и да се финансират от 
Съюза в размер на 60 %.
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