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Изменение 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 156 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за решаване на специфични 
проблеми

Мерки за решаване на специфични
практически проблеми

Or. en

Изменение 2096
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 156 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема необходими и 
обосновани спешни мерки за решаване 
на специфични проблеми. Тези мерки
могат да дерогират от разпоредбите на 
настоящия регламент само в строго 
необходимата степен и за строго 
необходимия срок. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове, които са 
едновременно необходими и 
обосновани при спешни случаи, за 
решаване на специфични проблеми. 
Тези делегирани актове могат да 
дерогират от разпоредбите на 
настоящия регламент само в строго 
необходимата степен и за строго 
необходимия срок.

Or. de

Обосновка

Спешността не е причина за неприлагане на правилата, предвидени в Договора от 
Лисабон. Този член, който се отнася до решаването на специфични проблеми, може да 
има важни политически последици, поради което участието на Европейския 
парламент е абсолютно необходимо.
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Изменение 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 156 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията
приема необходими и обосновани 
спешни мерки за решаване на 
специфични проблеми. Тези мерки 
могат да дерогират от разпоредбите на 
настоящия регламент само в строго 
необходимата степен и за строго 
необходимия срок. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията
определя необходими и обосновани 
спешни мерки за решаване на 
специфични проблеми. Тези мерки 
могат да дерогират от разпоредбите на 
настоящия регламент, както и от 
разпоредбите на другите регламенти, 
уреждащи общата селскостопанска 
политика при решаването на 
възникналите специфични проблеми,
само в строго необходимата степен и за 
строго необходимия срок. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. es

Обосновка

Бързите, спешни действия трябва да бъдат предприети при използване на актове за 
изпълнение.

Изменение 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Предложение за регламент
Член 156 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходими и обосновани 
спешни мерки за решаване на 

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходими и обосновани 
спешни мерки за решаване на 
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специфични проблеми. Тези мерки 
могат да дерогират от разпоредбите на 
настоящия регламент само в строго 
необходимата степен и за строго 
необходимия срок. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2.

специфични проблеми. Тези мерки 
могат да се прилагат за всички други 
селскостопански продукти с 
изключение на изброените в 
приложение I, част XXIV, раздел 2. 
Тези мерки могат да дерогират от 
разпоредбите на настоящия регламент 
само в строго необходимата степен и за 
строго необходимия срок. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията прави опит да бъдат включени всички 
селскостопански продукти, включително картофите и конското месо, което преди не 
беше регламентирано в Общия регламент за ООП.

Изменение 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 156 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходими и обосновани 
спешни мерки за решаване на 
специфични проблеми. Тези мерки 
могат да дерогират от разпоредбите на 
настоящия регламент само в строго 
необходимата степен и за строго 
необходимия срок. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходими и обосновани 
спешни мерки за решаване на 
специфични практически проблеми. 
Тези мерки могат да дерогират от 
разпоредбите на настоящия регламент 
само в строго необходимата степен и за 
строго необходимия срок. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 2100
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 156 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За решаване на специфични 
проблеми, при надлежно обосновани 
основания за спешност, Комисията 
приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 162, 
параграф 3.

2. При надлежно обосновани
наложителни основания за спешност,
свързани с посочените в параграф 1 
мерки, Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 55а.

Or. de

Обосновка

Спешността не е причина за неприлагане на правилата, предвидени в Договора от 
Лисабон. Този член, който се отнася до решаването на специфични проблеми, може да 
има важни политически последици, поради което участието на Европейския 
парламент е абсолютно необходимо.

Изменение 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 156 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За решаване на специфични 
проблеми, при надлежно обосновани 
основания за спешност, Комисията 
приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 162, 
параграф 3.

2. За решаване на специфични 
проблеми, при надлежно обосновани и 
наложителни основания за спешност, 
Комисията приема актове за изпълнение 
с незабавно приложение в съответствие 
с процедурата, посочена в член 162, 
параграф 3.

Or. es
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Изменение 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 156 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато Комисията, действайки в 
съответствие с член 156, въведе 
подпомагане за операторите в даден 
сектор, финансирането от ЕС може 
да бъде допълнено от фондовете за 
изравняване, предвидени в член 109в. 
Посредством делегирани актове 
Комисията определя допустимия 
размер на това допълване във връзка с 
подпомагането от ЕС. Държавите 
членки могат да ограничат 
допустимостта за подпомагане от 
ЕС до операторите, които участват 
във фонд за изравняване.

Or. fr

Изменение 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 156a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156a
Мерки за преодоляване на сериозен 

дисбаланс на пазара на мляко и 
млечни продукти

1. В случай на сериозен дисбаланс на 
пазара на мляко и млечни продукти, 
Комисията може да реши да 
предостави помощ на 
млекопроизводителите, които 
доброволно намаляват 
производството си с поне 5 % спрямо 
същия период на предходната година 
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и за срок от поне 3 месеца, с 
възможност за удължаване с още 3 
месеца.
2. При подготовката за премахване на 
квотите за мляко след 2015 г.
посочените по-долу мерки се 
признават за намаляване на 
производството в рамките на 
условията, предвидени от Комисията 
съгласно параграф 4, или за форма на 
изтегляне от пазара.
а) количествата мляко, предоставени 
безплатно на организации с 
благотворителна цел.
б) прехвърлянето на квоти за мляко 
между държавите членки 
посредством двустранни 
споразумения.
в)директния износ на мляко и млечни 
продукти за трети държави.
3. Подпомагането от Съюза следва да 
бъде предоставяно за извършване на 
оценка на въздействието с цел да се 
прецени доколко е жизнеспособно 
даването на позволение на държавите 
членки да третират млякото извън 
рамките на квотата като първо 
производство на мляко от 
следващата пазарна година.
4. Докато трае периодът, посочен в 
параграф 1, първа алинея, продуктите 
на предприятията, които са въвели 
тази система съгласно реда, посочен в 
параграф 1, първа алинея, се ползват 
приоритетно от мерките за 
интервенция на пазара съгласно 
част ІІ, дял І, прилагани към пазара 
на мляко и млечни продукти.
5. Като се отчита необходимостта 
от осигуряване на ефективно и 
целесъобразно функциониране на 
настоящия механизъм, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, за 
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да определи:
а) размера на помощта и таксата, 
посочени в параграф 1;
б) критериите, които 
млекопроизводителят трябва да 
изпълни, за да отговаря на условията 
за получаване на помощ;
в) специфичните условия за 
задействане на настоящия 
механизъм;
г) условията, при които безплатното 
предоставяне на мляко на 
организациите с благотворителна 
цел, посочени в параграф 2, могат да 
бъдат признати като намаляване на 
производството.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде избегнато налагането на такси на произвеждащите селскостопански 
производители, които се подготвят за либерализиран пазар.

Изменение 2104
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 156a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156a
Мерки за преодоляване на сериозен 

дисбаланс на пазара на мляко и 
млечни продукти

1. В случай на сериозен дисбаланс на 
пазара на мляко и млечни продукти, 
Комисията решава да предостави 
помощ на млекопроизводителите, 
които доброволно намаляват 
производството си с поне 5 % спрямо 
същия период на предходната година 
за срок от поне 3 месеца, с 
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възможност за удължаване с още 3 
месеца.
При предоставянето на тази помощ 
Комисията налага също така такса 
на млекопроизводителите, които 
увеличават производството си през 
същия период и в същото 
съотношение.
Механизмът се задейства от 
Комисията при достигане на цена от 
0,24 евро на литър.
2. Количествата мляко, предоставени 
безплатно на организации с 
благотворителна цел, могат да бъдат 
признати като намаляване на 
производството в съответствие с 
условията, предвидени от Комисията 
съгласно параграф 4.
3. Докато трае периодът, посочен в 
параграф 1, първа алинея, продуктите 
на предприятията, които са въвели 
тази система съгласно реда, посочен в 
параграф 1, първа алинея, се ползват 
приоритетно от мерките за 
интервенция на пазара съгласно 
част ІІ, дял І, прилагани към пазара 
на мляко и млечни продукти.
4. За да се осигури ефективно и 
целесъобразно функциониране на 
настоящия механизъм, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, за 
да определи:
а) размера на помощта и таксата, 
посочени в параграф 1;
б) критериите, които регламентират 
допустимостта за получаване на 
помощ;
в) специфичните условия за 
задействане на настоящия 
механизъм;
г) условията, при които безплатното 
предоставяне на мляко на 
организациите с благотворителна 
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цел, посочени в параграф 2, могат да 
бъдат признати като намаляване на 
производството.

Or. de

Обосновка

Трябва да бъдат предприети мерки, за да се гарантира задействането на описания 
тук механизъм преди изпълнението на интервенцията и складирането.

Изменение 2105
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 156a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156а
Мерки за преодоляване на сериозен 

дисбаланс на пазара на мляко и 
млечни продукти

1. В случай на сериозен дисбаланс на 
пазара на мляко и млечни продукти, 
Комисията може да реши, съобразно 
инструкциите на Европейския 
механизъм за наблюдение на цените 
на хранителните продукти, да 
предостави помощ на 
млекопроизводителите, които 
доброволно намаляват 
производството си с поне 5 % спрямо 
същия период на предходната година 
и за срок от поне 3 месеца, с 
възможност за удължаване с още 3 
месеца. При предоставянето на тази 
помощ Комисията налага също така, 
съобразно инструкциите на 
Европейския механизъм за наблюдение 
на цените на хранителните 
продукти, такса на 
млекопроизводителите, които 
увеличават производството си през 
същия период и в същото 
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съотношение.
2. Количествата мляко, предоставени 
безплатно на организации с 
благотворителна цел, могат да бъдат 
признати като намаляване на 
производството в рамките на 
условията, предвидени от Комисията 
съгласно параграф 4.
3. Докато трае периодът, посочен в 
параграф 1, първа алинея, продуктите 
на предприятията, които са въвели 
тази система съгласно реда, посочен в 
параграф 1, първа алинея, се ползват 
приоритетно от мерките за 
интервенция на пазара съгласно 
част ІІ, дял І, прилагани към пазара 
на мляко и млечни продукти.
4. Като се отчита необходимостта 
от осигуряване на ефективно и 
целесъобразно функциониране на 
настоящия механизъм, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, за 
да определи:
а) размера на помощта и таксата, 
посочени в параграф 1;
б) критериите, които 
млекопроизводителят трябва да 
изпълни, за да отговаря на условията 
за получаване на помощ;
в) специфичните условия за 
задействане на настоящия 
механизъм;
г) условията, при които безплатното 
предоставяне на мляко на 
организациите с благотворителна 
цел, посочени в параграф 2, могат да 
бъдат признати като намаляване на 
производството.

Or. fr

Обосновка

Прибягването до намаляване на производството и налагане на такса на 
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производителите, които увеличават своето производство, следва да е възможно не 
само в случай на криза на пазара. Такава възможност следва да има и Европейския 
механизъм за наблюдение на цените на хранителните продукти като текущо 
средство за коригиране на количествата на пазара.

Изменение 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 156a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156а
Мерки за преодоляване на сериозен 

дисбаланс на пазара на мляко и 
млечни продукти

1. В случай на сериозен дисбаланс на 
пазара на мляко и млечни продукти, 
Комисията може да реши да 
предостави помощ на 
млекопроизводителите, които 
доброволно намаляват 
производството си с поне 5 % спрямо 
същия период на предходната година 
и за срок от поне 3 месеца, с 
възможност за удължаване с още 3 
месеца. При предоставянето на тази 
помощ Комисията определя 
условията, приложими за 
възстановяването на помощта в 
случай на неизпълнение, заедно с 
дължимата лихва съгласно 
съответните действащи правила.
2. Количествата мляко, предоставени 
безплатно на организации с 
благотворителна цел, могат да бъдат 
признати като намаляване на 
производството в рамките на 
условията, предвидени от Комисията 
съгласно параграф 4.
3. Докато трае периодът, посочен в 
параграф 1, първа алинея, продуктите 
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на предприятията, които са въвели 
тази система съгласно реда, посочен в 
параграф 1, първа алинея, се ползват 
приоритетно от мерките за 
интервенция на пазара съгласно 
част ІІ, дял І, прилагани към пазара 
на мляко и млечни продукти.
4. Като се отчита необходимостта 
от осигуряване на ефективно и 
целесъобразно функциониране на 
настоящия механизъм, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, за 
да определи:
а) размера на помощта и лихвата, 
която трябва да бъде заплатена в 
случаите на неизпълнение, посочени в 
параграф 1;
б) критериите, които 
млекопроизводителят трябва да 
изпълни, за да отговаря на условията 
за получаване на помощ;
в) специфичните условия за 
задействане на настоящия 
механизъм;
г) условията, при които безплатното 
предоставяне на мляко на 
организациите с благотворителна 
цел, посочени в параграф 2, могат да 
бъдат признати като намаляване на 
производството.

Or. es

Обосновка

В допълнение към налагането на такса на производителите, които увеличават своето 
производство, според нас заедно с помощта е необходимо също така да се определят 
условията и дължимата лихва в случай на неизпълнение на ангажиментите за 
намаляване на производството.

Изменение 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Предложение за регламент
Член 156a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156a
Мерките за преодоляване на сериозен 
дисбаланс на пазара на мляко и 
млечни продукти може да изискват 
намаляване на производството, с 
финансова подкрепа от държавите 
членки и/или Комисията за 
производителите, засегнати от това 
намаляване.
В някои случаи може да бъде 
наложена такса на производителите, 
когато нивата на производство са се 
увеличили повече от увеличението на 
световното търсене на мляко и 
млечни продукти.
Тези мерки не трябва да се въвеждат 
когато сериозният дисбаланс е в 
резултат от изключителни и 
непредвидени събития.

Or. en

Изменение 2108
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 156a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156а
С цел да се осигури рационалното 
развитие на производството в 
планинските и хълмистите райони и 
по този начин – добър жизнен 
стандарт на млекопроизводителите в 
планинските райони, от 30 април 
2014 г. в планинските и хълмистите 
райони признатите организации на 
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производители, отчитайки 
специфичните характеристики на
тези райони, могат да представят 
оперативни програми за повишаване 
на маржовете на печалба на тези 
производители. Финансовата помощ 
от Съюза е ограничена до 4,1 % от 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция на всяка 
организация на производители. 
Същевременно този процент може да 
бъде увеличен до 4,6 % от 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция, при условие че 
количеството, което превишава тези 
4,1 % от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, се 
използва единствено за мерки за 
предотвратяване и управление на 
кризи.

Or. it

Изменение 2109
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 157 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки определят 
мерки за справяне с нелоялните 
търговски практики по цялата верига 
на селското стопанство и 
снабдяването с храни, както и за 
създаване на подходящ публичен 
контрол на място, за да се установи 
дали икономическите оператори 
спазват тези мерки. Държавите 
членки представят годишен доклад за 
прилагането и резултатите от тези 
мерки.

Or. es
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Изменение 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 157 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) естеството и вида на 
информацията, подлежаща на 
нотификация;

заличава се

Or. es

Обосновка

Установяването на естеството и вида на информацията, подлежаща на 
нотификация, е въпрос на изпълнение, тъй като не произтича от ключов елемент на 
основния акт. На практика то е чисто административно решение, което трябва да 
бъде взето чрез акт за изпълнение с оценяваща комисия. Разглеждането му като 
делегират акт е твърде неопределено.

Изменение 2111
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 157 – параграф 2 – буква гa)(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) реда и условията за управление на 
информацията, подлежаща на 
нотификация, както и правила 
относно съдържанието, формата, 
периодичността, честотата и 
крайните срокове на нотификациите;

Or. de

Изменение 2112
Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 157 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) реда и условията за управление на 
информацията, подлежаща на 
нотификация, както и правила 
относно съдържанието, формата, 
периодичността, честотата и 
крайните срокове на нотификациите;

заличава се

Or. de

Изменение 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 157 – параграф 3 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) естеството и вида на 
информацията, подлежаща на 
нотификация.

Or. es

Обосновка

В резултат на изменението на член 157, параграф 2.

Изменение 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) най-късно до 31 декември 2016 г. –
относно оценката на помощта, 
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посочена в член 15a, заедно с всички 
съответни предложения за 
превръщането й в някой от видовете 
помощ, посочени в член 16.

Or. es

Обосновка

С настоящото изменение се предлага Комисията да изготвя доклад за оценка дали 
тази задължителна помощ трябва да бъде запазена или да стане незадължителна.

Изменение 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) най-късно до 31 декември 2018 г. –
относно развитието на пазара в 
сектора на заешкото месо, 
съсредоточавайки се по-специално 
върху прилагането на новите правила 
относно този сектор (членове 16, 112 
и 156), тенденциите на потребление и 
броя на стопанствата, особено в 
селските райони; при необходимост 
този доклад може да бъде придружен 
от подходящи предложения;

Or. es

Изменение 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) най-късно до 31 декември 2016 г. –
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относно оценката на помощта, 
посочена в член 17a, заедно с всички 
съответни предложения за 
превръщането й в някой от видовете 
помощ, посочени в член 16.

Or. es

Обосновка

Оценка на въздействието от превръщането на помощта за частно складиране на 
масло в незадължителна.

Изменение 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) най-късно до 31 декември 2018 г. –
относно оценката на 
функционирането и ефективността 
на инструментите за управление на 
пазара що се отнася по-специално до 
членове 10–17a, и тяхното 
съответствие с целта за гарантиране 
на снабдяването в съответствие с 
член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Това проучване се представя на 
Съвета и на Европейския парламент 
заедно с необходимите законодателни 
предложения за установяване на 
общоевропейска стратегия за 
гарантиране на снабдяването за 
населението на ЕС.

Or. es

Изменение 2118
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) на всеки три години след 2013 г. –
относно изключенията за целите на 
ОСП що се отнася до 
споразуменията, решенията и 
практиките, посочени в членове 144 и 
145;

Or. en

Изменение 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) най-късно до 31 декември 2015 г. –
относно развитието на ситуацията 
на пазара в секторите на говеждото 
и телешкото месо, овчето месо и 
козето месо, свинското месо, 
птичето месо и заешкото месо, 
ориза, сухия фураж, суровия тютюн, 
плодовете и зеленчуците, 
маслиновото масло и виното, и по-
специално относно възможното 
прилагане за тези сектори на 
мерките, посочени в членове 104–107 
от настоящия регламент.

Or. es

Изменение 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) най-късно до 30 септември 2013 г., 
заедно с подходящите законодателни 
предложения за създаване на 
опростен механизъм за 
незадължителни запазени термини в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 67г от настоящия 
регламент в сектора на говеждото и 
телешкото месо. Този доклад трябва 
да обхваща настоящата рамка за 
доброволното етикетиране, както и 
съответните термини относно 
отглеждането, производството и 
храненето, които могат да добавят 
стойност в сектора на говеждото и 
телешкото месо.

Or. es

Обосновка

Незадължителното етикетиране се счита за жизненоважно в сектора на говеждото 
и телешкото месо. По тази причина предложението, направено като част от 
преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 за отмяна на незадължителното 
етикетиране следва да отпадне в полза на механизъм за незадължителни запазени 
термини, създаден чрез пазарни стандарти.

Изменение 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) не по-късно от 31 декември 2014 г.
– относно възможността за 
установяване на специфични пазарни 
стандарти за следните продукти:
– свинско месо;
– овче и козе месо.
Този доклад излага подробно 
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съответните разпоредби, които 
Комисията има намерение да 
предложи посредством делегирани 
актове.

Or. fr

Изменение 2122
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 1 юли 2018 г. – относно 
развитието на ситуацията на пазара 
в сектора на захарта що се отнася до 
подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система и 
бъдещето на сектора след 2020 г., 
като се обръща специално внимание 
на необходимостта от поддържане 
на справедлива договорна система и 
система на деклариране на цената на 
захарта, заедно с подходящи 
предложения;

Or. en

Обосновка

Това изменение е техническо, с цел да се осигури съответствие със съображението 
(изменение 43 на члена на ЕП Dantin), в което се посочва месец юли. Месец юли ще е 
по-подходящ, тъй като е към края на кампанията (която е от октомври до 
септември) и гарантира, че Комисията ще разполага с повече информация относно 
ситуацията на пазара, на която да основава своята оценка.

Изменение 2123
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 1 юли 2018 г. – относно 
развитието на ситуацията на пазара 
в сектора на захарта що се отнася до 
подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система и 
бъдещето на сектора след 2020 г., 
като се обръща специално внимание 
на необходимостта от поддържане 
на справедлива договорна система и 
система на деклариране на цената на 
захарта, заедно с подходящи 
предложения;

Or. en

Изменение 2124
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 1 юли 2018 г. – относно 
развитието на ситуацията на пазара 
в сектора на захарта що се отнася до 
подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система и 
бъдещето на сектора след 2020 г., 
като се обръща специално внимание 
на необходимостта от поддържане 
на справедлива договорна система и 
система на деклариране на цената на 
захарта, заедно с подходящи 
предложения;

Or. pl

Изменение 2125
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 1 юли 2018 г. – относно 
развитието на ситуацията на пазара 
в сектора на захарта що се отнася до 
подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система и 
бъдещето на сектора след 2020 г., 
като се обръща специално внимание 
на необходимостта от поддържане 
на справедлива договорна система и 
система на деклариране на цената на 
захарта, заедно с подходящи 
предложения;

Or. fr

Изменение 2126
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 1 юли 2018 г. – относно 
развитието на ситуацията на пазара 
в сектора на захарта що се отнася до 
подходящите начини за излизане от 
настоящата квотна система и 
бъдещето на сектора след 2020 г., 
като се обръща специално внимание 
на необходимостта от поддържане 
на справедлива договорна система и 
система на деклариране на цената на 
захарта, заедно с подходящи 
предложения;

Or. fr

Обосновка

Техническо изменение в интерес на по-голямото съответствие със съображение 84б 
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(изменение 43, предложено от докладчика), в което се посочва, че докладът следва да 
бъде представен до юли 2018 г. Тази дата ще е по-подходяща от януари 2018 г., тъй 
като е по-близо до края на пазарната година (от октомври до септември) и така 
Комисията ще разполага с повече информация, на която да основава своя анализ на 
ситуацията на пазара.

Изменение 2127
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) до 1 януари 2018 г. - относно 
развитието на ситуацията на пазара 
в сектора на захарта що се отнася до 
подходящите начини за 
консолидиране на сектора, оценяване 
на последиците и на възможността 
за излизане от настоящата квотна 
система, както и относно бъдещето 
на сектора след 2020 г., като се 
обръща специално внимание на 
необходимостта от поддържане на 
справедлива договорна система и 
система на деклариране на цената на 
захарта, заедно с подходящи 
предложения;

Or. fr

Изменение 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) най-късно до 31 декември 2018 г. -
относно развитието на ситуацията 
на пазара в сектора на захарта, по-
специално относно възможното 
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прилагане на мерките, посочени в 
членове 104–107, след края на 
квотната система на производство.

Or. es

Изменение 2129
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) най-късно до 31 декември 2013 г. -
относно развитието на ситуацията 
на пазара в сектора на захарта.

Or. en

Изменение 2130
Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) всяка година – относно 
конкурентоспособността и 
устойчивостта в рамките на 
селскостопанското производство и 
селскостопанската и хранителната 
верига.

Or. es

Обосновка

В различни резолюции и декларации на ЕП се посочва, че конкурентоспособността и 
устойчивостта на селскостопанското производство е напълно зависимо от липсата 
на нелоялни търговски практики в селското стопанство и веригата на снабдяване с 
храни. Засилването на мощта на производителите ще бъде безпредметно, ако са 
налице пречки пред конкуренцията и ако не бъдат премахнати нелоялните търговски 
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практики от гледна точка на селското стопанство и веригата на снабдяване с храни.

Изменение 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) най-късно до 31 декември 2017 г. –
относно развитието на пазара на 
мляко и млечни продукти и по 
целесъобразност – относно мерките, 
които трябва да бъдат предприети с 
оглед на постепенното премахване на 
квотната система. 

Or. es

Обосновка

Привежда текста в съответствие с предложението за запазване на квотната 
система за млякото.

Изменение 2132
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) най-късно до 31 декември 2013 г. –
относно развитието на ситуацията 
на пазара в сектора на виното;

Or. en

Изменение 2133
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 158 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на констатациите от 
оценките на въздействието, които 
трябва да бъдат извършени до 
31 декември 2012 г., относно 
квотната система в сектора на 
млякото и отмяната на правата на 
засаждане в сектора на виното, не по-
късно от 30 юни 2013 г. Комисията 
представя предложение относно 
продължаването или 
преразглеждането на процесите за 
прекратяване на квотите и правата 
на засаждане в секторите на 
млякото, виното и захарното цвекло. 

Or. pt

Изменение 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 158a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 158a
Нотифициране в сектора на етиловия 

алкохол
1. По отношение на продуктите от 
сектора на етиловия алкохол 
държавите членки предоставят на 
Комисията следната информация:
а) производство на етилов алкохол от 
земеделски произход, изразено в 
хектолитри чист алкохол, 
разпределено по използван продукт за 
производство на алкохол;
б) обем на пласирания етилов алкохол 
от земеделски произход, изразен в 
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хектолитри чист алкохол, 
разпределен по сектори на 
местоназначение;
в) запаси от етилов алкохол от 
земеделски произход, с които 
държавата членка разполага в края на 
предходната година;
г) предвидено производство за 
текущата година.
Правилата за нотифицирането на 
тази информация и по-специално 
честотата на нейното предоставяне 
и определянето на сектори по 
местоназначение, се приемат от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение.
2. Въз основа на посочената в 
параграф 1 информация и на всяка 
друга налична информация 
Комисията, чрез актове за 
изпълнение и без съдействието на 
комитета, посочен в член 323, 
параграф 1, изготвя баланс на Съюза 
за пазара на етилов алкохол от 
земеделски произход за предходната 
година и прогнозен баланс за 
текущата година.
Балансът на Съюза съдържа също 
така информация за етиловия 
алкохол от неземеделски произход. 
Точното съдържание и начини за 
събиране на тази информация се 
определят от Комисията чрез актове 
за изпълнение.
За целите на настоящия параграф 
„етилов алкохол от неземеделски 
произход“ означава продукти под 
кодове по КН 2207, 2208 90 91 и 
2208 90 99, които не са получени от 
конкретен земеделски продукт, 
посочен в приложение I към Договора.
3. Комисията нотифицира 
държавите членки относно 
балансите, посочени в параграф 2.
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Or. en

Изменение 2135
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени от резерва за 
кризи в селскостопанския сектор 
съгласно условията и процедурата, 
посочени в точка 14 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление47, се предоставят за
мерките, по отношение на които се 
прилага настоящият регламент, за 
годината или годините, за които е 
необходимо допълнително подпомагане, 
и които се изпълняват при 
обстоятелства извън обичайното 
пазарно развитие.

Средствата, прехвърлени от резерва за 
кризи в селскостопанския сектор 
съгласно условията и процедурата, 
посочени в точка 14 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление47, се предоставят за
разходите по глава І на настоящата 
част за годината или годините, за които 
е необходимо допълнително 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

Финансирането от резерва за кризи следва да е само за механизмите, предвидени в 
членове 154–156 от Общия регламент за ООП относно изключителните мерки.

Изменение 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени от резерва за 
кризи в селскостопанския сектор 

Средствата, прехвърлени от резерва за 
кризи в селскостопанския сектор 
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съгласно условията и процедурата, 
посочени в точка 14 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление47, се предоставят за
мерките, по отношение на които се 
прилага настоящият регламент, за 
годината или годините, за които е 
необходимо допълнително подпомагане, 
и които се изпълняват при 
обстоятелства извън обичайното 
пазарно развитие.

съгласно условията и процедурата, 
посочени в точка 14 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление47, се предоставят за
разходите по глава 1 на настоящата 
част, за годината или годините, за 
които е необходимо допълнително 
подпомагане, и които се изпълняват при 
обстоятелства извън обичайното 
пазарно развитие.

Or. en

Обосновка

Финансирането от резерва за кризи следва да е само за механизмите, предвидени в 
членове 154–156 от Общия регламент за ООП относно изключителните мерки. Тези 
мерки няма да понижат способността на Комисията да реагира на кризи, а ще 
гарантира използването на средствата за мерки, които излизат извън рамките на 
обичайното управление на пазара и които са предвидени в други части на Общия 
регламент за ООП.

Изменение 2137
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени от резерва за 
кризи в селскостопанския сектор 
съгласно условията и процедурата, 
посочени в точка 14 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление, се предоставят за мерките, 

Средствата, прехвърлени от резерва за 
кризи в селскостопанския сектор 
съгласно условията и процедурата, 
посочени в точка 14 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и относно доброто финансово 
управление, се предоставят за мерките, 
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по отношение на които се прилага 
настоящият регламент, за годината или 
годините, за които е необходимо 
допълнително подпомагане, и които се 
изпълняват при обстоятелства извън 
обичайното пазарно развитие.

по отношение на които се прилага 
настоящият регламент, за годината или 
годините, за които е необходимо 
допълнително подпомагане, и които се 
изпълняват при обстоятелства извън 
обичайното пазарно развитие или в 
случай, че референтните цени, 
определени в член 7, параграф 2, 
сочат значително увеличаване на 
производствените разходи.

Or. fr

Изменение 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя условията, при 
които се установява наличието на 
„сериозна криза на пазара“ и които 
водят до приемането на 
изключителни мерки в допълнение 
към обичайните публични и частни 
мерки за управление на пазара и 
автоматичното наличие на средства 
от резерва за кризи.

Or. es

Изменение 2139
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално се прехвърлят средства заличава се



PE494.489 34/98 AM\909523BG.doc

BG

за всички разходи по:
a) част II, дял І, глава І,
б) част ІII, глава VІ, и
в) глава I от настоящата част.

Or. en

Обосновка

Финансирането от резерва за кризи следва да е само за механизмите, предвидени в 
членове 154–156 от Общия регламент за ООП относно изключителните мерки.

Изменение 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално се прехвърлят средства 
за всички разходи по:

заличава се

a) част II, дял І, глава І,
б) част ІII, глава VІ, и
в) глава I от настоящата част.

Or. en

Изменение 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) част ІII, глава VІ, и заличава се

Or. en
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Изменение 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) част II, дял І, глава ІІ, раздели 3 и 
4.

Or. es

Изменение 2143
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) част II, дял І, глава ІІ, раздели 3 и 
4. 

Or. it

Изменение 2144
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) част II, дял І, глава ІІ, раздели 3 и 
4. 

Or. it

Изменение 2145
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 159 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) част II, дял І, глава ІІ, раздел 3.

Or. es

Изменение 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение и чрез 
дерогация от втора алинея от 
настоящия член, Комисията може да 
реши да не се извършва прехвърляне на 
средства за някои разходи, посочени в 
буква б) от същата алинея, ако тези 
разходи са част от обичайното 
управление на пазара. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Финансирането от резерва за кризи следва да е само за механизмите, предвидени в 
членове 154-156 от Общия регламент за ООП относно изключителните мерки.

Изменение 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение и чрез 
дерогация от втора алинея от 
настоящия член, Комисията може да 
реши да не се извършва прехвърляне на 
средства за някои разходи, посочени в 
буква б) от същата алинея, ако тези 
разходи са част от обичайното 
управление на пазара. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2148
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 159 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение и чрез
дерогация от втора алинея от настоящия 
член, Комисията може да реши да не се 
извършва прехвърляне на средства за 
някои разходи, посочени в буква б) от 
същата алинея, ако тези разходи са част 
от обичайното управление на пазара. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Чрез дерогация от втора алинея от 
настоящия член, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, 
така че да не се извършва прехвърляне 
на средства за някои разходи, посочени 
в буква б) от същата алинея, ако тези 
разходи са част от обичайното 
управление на пазара

Or. de

Изменение 2149
Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 160 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за
неограничен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

(2) Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от деня на влизане 
в сила на настоящия регламент.
Комисията изготвя доклад относно 
начина, по който са използвани 
делегираните правомощия, не по-
късно от девет месеца преди края на 
петгодишния период. Делегирането 
на правомощия се продължава за 
допълнителни петгодишни срокове, 
ако Европейският парламент и 
Съветът одобрят подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
За тази цел Европейският парламент 
взема решение с мнозинство от 
своите членове, а Съветът – с 
квалифицирано мнозинство.

Or. de

Обосновка

Европейският парламент следва активно да одобри делегирането на правомощия на 
Комисията и не трябва да се ангажира във вътрешни борби за възстановяване на 
собствените му законодателни прерогативи.

Изменение 2150
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 160 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за

(2) Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за срок от 
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неограничен период от време, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

пет години, считано от деня на влизане 
в сила на настоящия регламент.

Комисията изготвя доклад относно 
начина, по който са използвани 
делегираните правомощия, не по-
късно от девет месеца преди края на 
петгодишния период. Делегирането 
на правомощия се продължава 
мълчаливо за допълнителни 
петгодишни срокове, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. de

Изменение 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 162 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5, параграф 4, 
трета алинея от Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

Or. es

Обосновка

Тази добавка осигурява на държавите членки по-голяма правна сигурност.

Изменение 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (EС) № [COM(2010)799]:

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007:

Or. es

Изменение 2153
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (EС) № [COM(2010)799]:

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007:

Or. en

Изменение 2154
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (EС) № [COM(2010)799]:

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007:

Or. fr

Изменение 2155
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (EС) № [COM(2010)799]:

Въпреки това продължават да се 
прилагат следните разпоредби на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007:

Or. pl

Изменение 2156
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на сектора на захарта:
част ІІ, дял І, членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на 
2014—2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.;

а) по отношение на сектора на захарта:
всички разпоредби на Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 и всички свързани 
правила за прилагане до края на 2014—
2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.; член 51 от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 
престава да се прилага от 1 януари 
2014 г.

Or. fr

Изменение 2157
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на сектора на захарта:
част ІІ, дял І, членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на 
2014—2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.;

а) по отношение на сектора на захарта:
всички разпоредби на Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 и всички свързани 
правила за прилагане до края на 2014—
2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.;
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Or. en

Изменение 2158
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на лозаро-винарския 
сектор: по отношение на сектора на 
захарта: част ІІ, дял І, членове 248, 260 
— 262 и приложение ІІІ, част ІІ до 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. 30 септември 2015 г.;

а) по отношение на сектора на захарта:
всички разпоредби на Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 и всички свързани 
правила за прилагане до края на 2014—
2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.;

Or. pl

Изменение 2159
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на сектора на захарта: 
част ІІ, дял І, членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на
2014—2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.;

а) по отношение на сектора на захарта: 
част ІІ, дял І, членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на
2016—2017 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2017 г.;

Or. en

Обосновка

Удължаването на квотния режим с две години осигурява „меко приземяване“ за 
сектора. Удължаването следва да бъде ограничено до две години, за да се увеличи 
конкурентоспособността на сектора на захарта.

Изменение 2160
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на сектора на захарта: 
част ІІ, дял І, членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на
2014—2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.;

а) по отношение на сектора на захарта: 
част ІІ, дял І, членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на
2016—2017 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2017 г.;

Or. en

Обосновка

Удължаването на квотния режим с две години осигурява „меко приземяване“ за 
сектора. Удължаването следва да бъде ограничено до две години, за да се увеличи 
конкурентоспособността на сектора на захарта.

Изменение 2161
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на сектора на захарта: 
част ІІ, дял І, членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на 
2014—2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г.;

а) по отношение на сектора на захарта, 
след извършване на оценка на 
въздействието от Европейската 
комисия, която отчита световния 
пазар както на захарна тръстика, 
така и на захарно цвекло: част ІІ, дял І, 
членове 248, 260 — 262 и 
приложение ІІІ, част ІІ до края на 
2014—2015 пазарна година за захар, т.е. 
30 септември 2015 г., или при 
необходимост от изключителни 
условия, подчертани от оценката на 
въздействието: най-късно до края на 
2020 г., като те следва да са 
придружени от прекратяване на 
вносните тарифи за захарната 
тръстика;
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Or. en

Изменение 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредбите, отнасящи се до 
системата за ограничаване на 
производството на мляко, посочена в 
част ІІ, дял І, глава III — до 31 март 
2015 г.;

заличава се

Or. es

Обосновка

Настоящата квотна система за млякото следва да бъде запазена, без да се създава 
възможност за увеличаване на общото производство на мляко в ЕС.

Изменение 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредбите, отнасящи се до 
системата за ограничаване на 
производството на мляко, посочена в 
част ІІ, дял І, глава III — до 31 март 
2015 г.;;

заличава се

Or. es

Обосновка

Това заличаване е необходимо, за да се приведе текста в съответствие със 
запазването на квотната система за млякото.
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Изменение 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на лозаро-винарския 
сектор:

заличава се

i) членове82—87 по отношение на 
площите, посочени в член 82, 
параграф 2, които все още не са 
изкоренени, и по отношение на 
площите, посочени в член 83, 
параграф 1, които не са узаконени —
до тяхното изкореняване или 
узаконяване,
ii) преходния режим за правата на 
засаждане, посочен в част ІІ, дял І, 
глава III, раздел V, подраздел ІІ — до 
31 декември 2015 г. или, доколкото е 
необходимо за привеждане в действие 
на всяко решение, взето от 
държавите членки съгласно член 89, 
параграф 5 — до 31 декември 2018 г.;

Or. es

Обосновка

Трябва да бъде запазена настоящата система на права на засаждане на лозята, 
както и общия таван на производството на ЕС.

Изменение 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква в) – подточка ii)



PE494.489 46/98 AM\909523BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) преходния режим за правата на 
засаждане, посочен в част ІІ, дял І, 
глава III, раздел V, подраздел ІІ — до 
31 декември 2015 г. или, доколкото е 
необходимо за привеждане в действие 
на всяко решение, взето от 
държавите членки съгласно член 89, 
параграф 5 — до 31 декември 2018 г.;

заличава се

Or. fr

Изменение 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) преходния режим за правата на 
засаждане, посочен в част ІІ, дял І, 
глава III, раздел V, подраздел ІІ — до 
31 декември 2015 г. или, доколкото е 
необходимо за привеждане в действие 
на всяко решение, взето от 
държавите членки съгласно член 89, 
параграф 5 — до 31 декември 2018 г.;

заличава се

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 2167
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) член 293, първа и втора алинея — до 
края на 2013—2014 пазарна година за 
захар;

д) член 182, параграф 3, първа и втора 
алинея — до края на 2013—
2014 пазарна година за захар;

Or. fr

Изменение 2168
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) член 293, първа и втора алинея — до 
края на 2013—2014 пазарна година за 
захар;

д) член 182, параграф 3, първа и втора 
алинея — до края на 2018—
2019 пазарна година за захар;

Or. fr

Изменение 2169
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това по отношение на сектора 
на захарта: 

а) членове 7, 16 и 17а и приложение III 
се прилагат след началото на 2015—
2016 пазарна година, т.е. от 
1 октомври 2015 г.
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б) членове 106—108, 113б и част ІІ, 
дял ІІ, глава ІІІ, раздел 3а, по 
отношение на сектора на захарта, се 
прилагат след края на 2019—
2020 пазарна година, т.е. от 
1 октомври 2020 г., без да се засяга 
член 158, буква бб).

Or. fr

Изменение 2170
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това по отношение на сектора 
на зърнените култури:

а) членове 7, 16 и 17а и приложение III 
се прилагат след началото на 2015—
2016 пазарна година за захар, т.е. от 
1 октомври 2015 г.;
б) членове 106—108, 113б и част ІІ, 
дял ІІ, глава ІІІ, раздел 3а, по 
отношение на сектора на захарта, се 
прилагат след края на 2019—
2020 пазарна година, т.е. от 
1 октомври 2020 г., без да се засяга 
член 158, буква бб).

Or. pl

Изменение 2171
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това членове 7, 16 и 17а и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след
началото на 2015—2016 пазарна
година за захар, т.е. от 1 октомври 
2015 г.

Членове 106—108, 113б и част ІІ, дял 
ІІ, глава ІІІ, раздел 3а [C1], по 
отношение на сектора на захарта, се 
прилагат след края на 2019—
2020 пазарна година за захар, т.е. от 
1 октомври 2020 г., без да се засяга
член 158, буква бб).

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне ситуация, при която една пазарна година се 
регулира от две правни рамки, и трябва да осигури правна сигурност и стабилност на 
пазара. То посочва кои хоризонтални разпоредби за кой период се прилагат, оттук и 
позоваването на различните членове за периодите след 2015 и 2020 г.

Изменение 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това член 101, по отношение 
на сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2019—2020 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2020 г.

Or. es

Обосновка

Според нас член 101 трябва да се прилага след изтичането на квотния механизъм за 
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захарта, т.е. в края на 2019–2020 пазарна година.

Изменение 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат поне до
края на 2019—2020 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2020 г.

Or. de

Изменение 2174
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2016—2017 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2017 г.

Or. en

Обосновка

Удължаването на квотния режим с две години осигурява „меко приземяване“ за 
сектора. Удължаването следва да бъде ограничено до две години, за да се увеличи 
конкурентоспособността на сектора на захарта.

Изменение 2175
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2016—2017 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2017 г.

Or. en

Обосновка

Удължаването на квотния режим с две години осигурява „меко приземяване“ за 
сектора. Удължаването следва да бъде ограничено до две години, за да се увеличи 
конкурентоспособността на сектора на захарта.

Изменение 2176
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това членове 7 и 16 се прилагат 
след края на 2014—2015 пазарна година 
за захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Or. fr

Обосновка

Отчита съществуващите разпоредби относно захарта, приложими до 30 септември 
2015 г., както и основните характеристики на единната ООП в областта на захарта, 
включително референтните цени и помощта за частно складиране, които следва да 
бъдат удължени до 2020 г.

Изменение 2177
Janusz Wojciechowski
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Предложение за регламент
Член 165 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 
приложение III, по отношение на 
сектора на захарта, се прилагат след 
края на 2014—2015 пазарна година за 
захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Въпреки това членове 7 и 16 се прилагат 
след края на 2014—2015 пазарна година 
за захар, т.е. от 1 октомври 2015 г.

Or. pl

Изменение 2178
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение I – Част V – ред за продукти (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ex 1204 99 15 – конопено семе за посев

Or. fr

Изменение 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Приложение I – Част IX – ред за продукти (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

0714201
Сладки картофи – пресни, цели и 
предназначени за консумация от 
човека.

Or. it

Изменение 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Приложение I – Част XXI – ред за продукти (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Суровият алкохол с алкохолно 
съдържание под 96 % по обем, който 
запазва органолептичните качества, 
свързани с основните суровини, 
използвани при неговото 
производство, се третира като 
етилов алкохол по смисъла на точка 
1, при условие че след допълнителна 
преработка въпросният суров алкохол 
се предлага на пазара или се използва 
като етилов алкохол по смисъла на 
точка 1.

Or. de

Изменение 2181
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Приложение II – част Ia (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ia. ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА 
ТРАНСФЕРИ НА КВОТИ ЗА ЗАХАР 
ИЛИ ИЗОГЛЮКОЗА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 101К
I
За целите на настоящото 
приложение:
a) „сливане на предприятия“ означава 
консолидацията на две или повече 
предприятия в едно предприятие;
б) „прехвърляне на предприятия“ 
означава прехвърляне или усвояване на 
активите на дадено предприятие, 
което разполага с квота, от едно или 
повече други предприятия.
в) „прехвърляне на фабрика“ означава 
прехвърлянето на собствеността на 
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техническа единица, включително на 
всички части, необходими за 
производството на въпросния 
продукт, към едно или повече 
предприятия, в резултат от което се 
получава частично или цялостно 
усвояване на производството от 
предприятието, извършващо 
прехвърлянето;
г) „наемане на фабрика“ означава 
договор за наем на техническа 
единица, включително на всички 
части, необходими за производството
на захар, с оглед на неговото 
функциониране; договорът следва да е 
сключен за период от най-малко три 
последователни пазарни години, като 
страните се договарят да не го 
прекратяват преди края на третата 
пазарна година, с предприятие, 
установено в същата държава членка, 
в която се намира фабриката, ако 
след като договорът за наем влезе в 
сила, предприятието, което наема 
фабриката, може да бъде считано 
изключително и единствено за 
предприятие за производство на захар 
в рамките на цялостния си 
производствен цикъл.
II
1. В случай на сливане или 
прехвърляне на предприятия за 
производство на захар или 
прехвърляне на фабрики за 
производство на захар, квотите се 
изменят както следва:
а) в случай на сливане на предприятия 
за производство на захар, държавите 
членки отпускат на полученото в 
резултат от сливането предприятие 
квота, равна на сбора от квотите, 
отпуснати преди сливането на 
съответните предприятия за 
производство на захар;
б) в случай на прехвърляне на 
предприятие за производство на 
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захар, държавата членка предоставя 
квотата на прехвърленото 
предприятие на предприятието, към 
което първото бива прехвърляно, за 
производството на захар или, ако 
предприятията, към които се 
извършва прехвърлянето, са повече от 
едно, квотата се предоставя 
пропорционално на усвоения 
капацитет за производство на захар 
от всяко от предприятията;
в) в случай на прехвърляне на захарна 
фабрика, държавата членка намалява 
квотата на предприятието, 
прехвърлящо собствеността на 
фабриката, и увеличава квотата на 
захаропроизводителното 
предприятие или предприятия, 
закупуващи въпросната фабрика, с 
количеството, приспаднато 
пропорционално на усвоения 
производствен капацитет.
2. В случай на закриване при 
обстоятелства, различни от 
посочените в параграф 1, на (а) 
предприятие за производство на захар 
държавата членка може да 
разпредели частта от квотите, 
изгубени при такова закриване, на 
едно или повече други предприятия за 
производство на захар.
3. В случай на наемане на фабрика, 
принадлежаща на предприятие за 
производство на захар, държавата 
членка може да намали квотата на 
предприятието, което отдава 
фабриката под наем, и да предостави 
пропорционалното количество, с 
което квотата е намалена, на 
предприятието, което наема 
фабриката, с цел да произвежда захар 
в нея.
Ако наемното отношение се 
прекрати през периода от три 
пазарни години, упоменат в точка I, 
буква г), изменението на квотата 
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съгласно първа алинея от настоящия 
параграф се отменя с обратно 
действие от държавата членка, 
считано от датата, на която 
наемното отношение е влязло в сила. 
Въпреки това, ако договорът за наем е 
прекратен поради форсмажорни 
обстоятелства, държавата членка не 
е задължена да отмени изменението 
на квотата.
4. Когато дадено предприятие за 
производство на захар не може повече 
да гарантира спазването от своя 
страна на поетите задължения 
съгласно законодателството на 
Съюза спрямо заинтересованите 
производители на захарно цвекло или 
тръстика и когато това положение е 
потвърдено от компетентните 
органи на заинтересованата държава 
членка, последната може да 
предостави, за една или повече 
пазарни години, частите от квотите, 
които не могат да бъдат изпълнени, 
на едно или повече предприятия за 
производство на захар, 
пропорционално на усвоения 
производствен капацитет.
III
В случай на сливане или прехвърляне 
на предприятия, произвеждащи 
изоглюкоза, или трансфер на фабрика 
за производство на изоглюкоза, 
държавата членка може да 
предостави съответните квоти за 
производство на изоглюкоза на едно 
или повече други предприятия, 
независимо дали те разполагат с 
производствена квота.
IV
Предприетите мерки по раздели II и 
III могат да влязат в сила само ако са 
изпълнени следните условия:
а) взети са предвид интересите на 
всяка от заинтересованите страни;
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б) заинтересованата държава членка 
намира, че мерките са в състояние да 
подобрят структурата на секторите 
за производство на цвекло, тръстика 
и захар;
в) мерките се прилагат спрямо 
предприятия, установени на същата 
територия, за която е определена 
квотата в приложение ІІIб.
V
Когато сливането или прехвърлянето 
се състоят между 1 октомври и 
30 април на следващата година, 
мерките по раздели II и III влизат в 
сила през текущата пазарна година.
Когато сливането или прехвърлянето 
се състоят между 1 май и 
30 септември от една и съща година, 
мерките по раздели II и III влизат в 
сила през следващата пазарна година.
VI
В случаите на прилагане на раздели II 
и III държавите членки уведомяват 
Комисията за изменените квоти не 
по-късно от 15 дни след изтичането 
на сроковете по раздел V.

Or. pl

Изменение 2182
Мария Габриел

Предложение за регламент
Приложение II – Част Ia (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част І а: Определения, отнасящи се 
за сектора на захарта
„рафинерия на пълен работен ден“ 
означава производствена единица:
а) единствената дейност на която се 
състои в рафиниране на вносна 
нерафинирана тръстикова захар; и
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б) по отношение на захарта, която не 
съчетава рафинирането на вносна 
сурова тръстикова захар с някаква 
друга дейност.
Производствена единица, която е 
рафинирала поне 15 000 тона вносна 
сурова тръстикова захар за 
рафиниране през 2004–2005 пазарна 
година също се признава за рафинерия 
на пълен работен ден.

Or. en

Изменение 2183
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение II – Част IV – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Възрастни животни от рода на едрия 
рогат добитък“ означава животни от 
рода на едрия рогат добитък на възраст
8 месеца или повече.

2. „Възрастни животни от рода на едрия 
рогат добитък“ означава животни от 
рода на едрия рогат добитък на възраст
12 месеца или повече.

Or. en

Изменение 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Приложение II – Част IV – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Възрастни животни от рода на едрия 
рогат добитък“ означава животни от 
рода на едрия рогат добитък на възраст
8 месеца или повече.

2. „Възрастни животни от рода на едрия 
рогат добитък“ означава животни от 
рода на едрия рогат добитък на възраст
12 месеца или повече.

Or. pl

Обосновка

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 



AM\909523BG.doc 59/98 PE494.489

BG

spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Изменение 2185
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Приложение II – Част IV – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Възрастни животни от рода на едрия 
рогат добитък“ означава животни от 
рода на едрия рогат добитък на възраст
8 месеца или повече.

2. „Възрастни животни от рода на едрия 
рогат добитък“ означава животни от 
рода на едрия рогат добитък на възраст
12 месеца или повече.

Or. lt

Изменение 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Пчелен мед“ означава естествено 
сладък продукт, получен от медоносни 
пчели Apis mellifera от нектара на 
растенията или от секрети на живите 
части на растенията, или от екскретите 
на смучещите насекоми по живите части 
на растенията, които пчелите събират, 
трансформират чрез комбиниране със 
специфични вещества от организма си, 
отлагат, дехидратират, складират и 
съхраняват във восъчни пити за 
отлежаване и съзряване.

1. „Пчелен мед“ означава естествено 
сладък продукт, получен от медоносни 
пчели Apis mellifera от нектара на 
растенията или от секрети на живите 
части на растенията, или от екскретите 
на смучещите насекоми по живите части 
на растенията, които пчелите събират, 
трансформират чрез комбиниране със 
специфични вещества от организма си, 
отлагат, дехидратират, складират и 
съхраняват във восъчни пити за 
отлежаване и съзряване. Медът се 
състои основно от различни захари, 
предимно фруктоза и глюкоза, както 
и от други вещества като органични 
киселини, ензими и твърди частици, 
получавани при неговото събиране, 
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включително цветни полени, въпреки 
че нито едно от тези вещества и 
частици не може да се счита за 
съставка на меда.

Or. es

Изменение 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „Пчелен мед“ означава естествено 
сладък продукт, получен от медоносни 
пчели Apis mellifera от нектара на 
растенията или от секрети на живите 
части на растенията, или от екскретите 
на смучещите насекоми по живите части 
на растенията, които пчелите събират, 
трансформират чрез комбиниране със 
специфични вещества от организма си, 
отлагат, дехидратират, складират и 
съхраняват във восъчни пити за 
отлежаване и съзряване.

1. „Пчелен мед“ означава естествено 
сладък продукт, получен от медоносни 
пчели Apis mellifera от нектара на 
растенията или от секрети на живите 
части на растенията, или от екскретите 
на смучещите насекоми по живите части 
на растенията, които пчелите събират, 
трансформират чрез комбиниране със 
специфични вещества от организма си, 
отлагат, дехидратират, складират и 
съхраняват във восъчни пити за 
отлежаване и съзряване. Медът се 
състои основно от различни захари, 
предимно фруктоза и глюкоза, както 
и от други вещества като органични 
киселини, ензими и твърди частици, 
получавани при неговото събиране, 
включително цветни полени, въпреки 
че нито едно от тези вещества и 
частици не може да се счита за 
съставка на меда.

Or. es

Обосновка

Това изменение на определението на пчелния мед дооформя описанието на продукта. 
Трябва специално да се посочат основните вещества, от които е съставен меда.
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Изменение 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Пчелни продукти“ означава пчелен 
мед, пчелен восък, пчелно млечице, 
прополис (пчелен клей) или цветен 
полен.

2. „Пчелни продукти“ означава пчелен 
мед, пчелен восък, пчелно млечице, 
прополис (пчелен клей) и цветен полен.

„Пчелен восък“ означава липидно 
естествено вещество, получено от 
секрецията на восъчните жлези на 
пчелите работнички Apis mellifera и 
използвано при производството на 
восъчни пити.
„Пчелно млечице“ означава 
естествено вещество, секретирано 
от хипофарингиалните и 
мандибуларните жлези на пчелите 
работнички „кърмачки“ Apis mellifera, 
с което се хранят ларвите и пчелата 
майка и към което не могат да се 
добавят никакви други вещества.
„Прополис“ означава веществото, 
събирано от определени растения и 
впоследствие трансформирано от 
пчелите работнички Apis mellifera, 
към който се добавят техни 
собствени секрети (предимно восъчни 
и слюнчени секрети), за да се използва 
като средство за запечатване.
„Цветен полен“ означава плътно 
вещество, повече или по-малко 
сферично, получено от слепване на 
мъжките полови клетки на 
цветовете на растенията чрез 
нектар, слюнчен секрет и механично 
действие на третата двойка крака на 
пчелите работнички Apis mellifera, 
което се събира и трансформира под 
формата на топки полен, за да бъде 
отложено и впоследствие складирано 
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в кошера, и към което не могат да се 
добавят никакви други вещества.
„Пчелен прашец или хляб на пчелите” 
означава топчета прашец, 
разпръснати от пчелите в килийките 
на восъчните пити, които са 
претърпели определена естествена 
трансформация чрез присъствието 
на ензими и микроорганизми; този 
прашец може да бъде покрит с мед.

Or. es

Обосновка

От съществено значение е да се даде определение на пчелните продукти.

Изменение 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Пчелни продукти“ означава пчелен 
мед, пчелен восък, пчелно млечице, 
прополис (пчелен клей) или цветен 
полен.

2. „Пчелни продукти“ означава пчелен 
мед, пчелен восък, пчелно млечице, 
прополис (пчелен клей) и цветен полен.

Or. es

Изменение 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. На равнището на ЕС следва да 
бъдат осигурени определения на 
пчелните продукти:
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– Пчелно млечице:
Естествено вещество, секретирано 
от хипофарингиалните и 
мандибуларните жлези на пчелите 
„кърмачки“ (Apis mellifera). Използван 
главно за храна на ларвите и пчелите
майки, той е пресен, природен и 
непреработен продукт. Може да бъде 
филтриран (без ултрафилтрация), 
макар че не се добавят никакви 
вещества.
– Гранули цветен полен:
Зърна цветен полен, събрани от 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera, които се натрупват на 
техните задни крака с помощта на 
мед и/ или нектар и секрет от 
пчелите. Източник на протеини за 
рояка, продуктът е естествен, без 
добавки и се събира на входа на 
кошера.
– Пчелен прашец или хляб на 
пчелите:
Гранули цветен полен, които са 
натрупани в килийките на восъчните 
пити от пчелите и които 
претърпяват естествена преработка, 
която води до наличието на ензими и 
паразитна микрофлора. Пчелите 
„кърмачки“ го използват, за да 
хранят ларвите. То не може да 
съдържа никакви добавки, с 
изключение на восък от килийките на 
восъчните пити.
– Пчелен восък:
Вещество, състоящо се само от 
секрета на восъчните жлези на 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera и използвано при 
изграждането на восъчните пити.
– Прополис:
Смола от изключително естествен и 
растителен произход, събирана от 
пчелите работнички от вида Apis 



PE494.489 64/98 AM\909523BG.doc

BG

mellifera от определени растителни 
източници, към която се добавя 
техен собствен секрет (предимно 
восъчни и слюнчени секрети), за да 
бъде използвана за защита на кошера.
– Пчелна отрова:
Секрет от отровните жлези на 
пчелите, използван от тях за защита 
срещу нападатели на кошера.

Or. en

Изменение 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Определения на пчелните 
продукти
– Пчелно млечице:
Естествено вещество, секретирано 
от хипофарингиалните и 
мандибуларните жлези на пчелите 
„кърмачки“ (Apis mellifera). Използван 
главно за храна на ларвите и пчелите
майки, той е пресен, природен и 
непреработен продукт. Може да бъде 
филтриран (без ултрафилтрация), 
макар че не се добавят никакви 
вещества.
– Гранули цветен полен:
Зърна цветен полен, събрани от 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera, които се натрупват на 
техните задни крака с помощта на 
мед и/ или нектар и секрет от 
пчелите. Източник на протеини за 
рояка, продуктът е естествен, без 
добавки и се събира на входа на 
кошера.
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– Пчелен прашец или хляб на 
пчелите:
Гранули цветен полен, които са 
натрупани в килийките на восъчните 
пити от пчелите и които 
претърпяват естествена преработка, 
която води до наличието на ензими и 
паразитна микрофлора. Пчелите 
„кърмачки“ го използват, за да 
хранят ларвите. То не може да 
съдържа никакви добавки, с 
изключение на восък от килийките на 
восъчните пити.
– Пчелен восък:
Вещество, състоящо се само от 
секрета на восъчните жлези на 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera и използвано при 
изграждането на восъчните пити.
– Прополис:
Смола от изключително естествен и 
растителен произход, събирана от 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera от определени растителни 
източници, към която се добавя 
техен собствен секрет (предимно 
восъчни и слюнчени секрети), за да 
бъде използвана за защита на кошера.
– Пчелна отрова:
Секрет от отровните жлези на 
пчелите, използван от тях за защита 
срещу нападатели на кошера.

Or. en

Изменение 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Мария Габриел

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Определения на пчелните 
продукти
– Пчелно млечице:
Естествено вещество, секретирано 
от хипофарингиалните и 
мандибуларните жлези на пчелите 
„кърмачки“ (Apis mellifera). Използван 
главно за храна на ларвите и пчелите
майки, той е пресен, природен и 
непреработен продукт. Може да бъде 
филтриран (без ултрафилтрация), 
макар че не се добавят никакви 
вещества.
– Гранули цветен полен:
Зърна цветен полен, събрани от 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera, които се натрупват на 
техните задни крака с помощта на 
мед и/ или нектар и секрет от 
пчелите. Източник на протеини за 
рояка, продуктът е естествен, без 
добавки и се събира на входа на 
кошера.
– Пчелен прашец или хляб на 
пчелите:
Гранули цветен полен, които са 
натрупани в килийките на восъчните 
пити от пчелите и които 
претърпяват естествена преработка, 
която води до наличието на ензими и 
паразитна микрофлора. Пчелите 
„кърмачки“ го използват, за да 
хранят ларвите. То не може да 
съдържа никакви добавки, с 
изключение на восък от килийките на 
восъчните пити.
– Пчелен восък:
Вещество, състоящо се само от 
секрета на восъчните жлези на 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera и използвано при 
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изграждането на восъчните пити.
– Прополис:
Смола от изключително естествен и 
растителен произход, събирана от 
пчелите работнички от вида Apis 
mellifera от определени растителни 
източници, към която се добавя 
техен собствен секрет (предимно 
восъчни и слюнчени секрети), за да 
бъде използвана за защита на кошера.
– Пчелна отрова:
Секрет от отровните жлези на 
пчелите, използван от тях за защита 
срещу нападатели на кошера.

Or. en

Изменение 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. „Пчелен восък“ означава липидно
естествено вещество, получено от 
секрецията на восъчните жлези на 
пчелите работнички Apis mellifera и 
използвано при производството на 
восъчни пити.

Or. es

Изменение 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. „Пчелно млечице“ означава 
естествено вещество, секретирано 
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от хипофарингиалните и 
мандибуларните жлези на пчелите 
работнички „кърмачки“ Apis mellifera, 
с което се хранят ларвите и пчелата 
майка и към което не могат да се 
добавят никакви други вещества.

Or. es

Изменение 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. „Прополис“ означава веществото, 
събирано от определени растения и 
впоследствие трансформирано от 
пчелите работнички Apis mellifera, 
към който се добавят техни 
собствени секрети (предимно восъчни 
и слюнчени секрети), за да се използва 
като средство за запечатване.

Or. es

Изменение 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. „Цветен полен“ означава плътно 
вещество, повече или по-малко 
сферично, получено от слепване на 
мъжките полови клетки на 
цветовете на растенията чрез 
нектар, слюнчен секрет и механично 
действие на третата двойка крака на 
пчелите работнички Apis mellifera, 
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което се събира и трансформира под 
формата на топки полен, за да бъде 
отложено и впоследствие складирано 
в кошера, и към което не могат да се 
добавят никакви други вещества.

Or. es

Изменение 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение II – Част VIII – точка 2д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. „Пчелен прашец или хляб на 
пчелите” означава топчета прашец, 
разпръснати от пчелите в килийките 
на восъчните пити, които са 
претърпели определена естествена 
трансформация чрез присъствието 
на ензими и микроорганизми; този 
прашец може да бъде покрит с мед.

Or. es

Изменение 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Приложение IIIa (ново)

Приложение III a

СКАЛИ НА СЪЮЗА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 20А

A: Скала на Съюза за класификация на кланични трупове от възрастни животни 
от рода на едрия рогат добитък

I. Определения

Използват се следните дефиниции:
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1. „кланичен труп“: цялото тяло на закланото животно след обезкръвяване, 
изкормване и одиране;

2. „половин кланичен труп“: продуктът, получен от симетричното разделяне на 
кланичния труп съгласно точка 1, чрез разрез през средата на всеки вратен, 
гръбначен, кръстен и опашен прешлен, гръдната кост и неподвижната става на 
седалищно-срамната кост.

II. Категории

Кланичните трупове се разпределят в следните категории:

A: трупове на млади некастрирани мъжки животни до две години;
Б: трупове на други некастрирани мъжки животни;
В: трупове на кастрирани мъжки животни;
Г: трупове на женски животни, които са се отелвали;
Д: трупове на други женски животни.

III. Класификация

Кланичните трупове се класифицират въз основа на последователна оценка на:

1. Конформация, определена по следния начин:

Развитие на профилите на трупа и по-специално основните му части (бут, гръб, 
плешка)

Клас на 
конформаци

я

Описание

S 
висш

Всички профили са изключително изпъкнали; изключително 
развити мускули (тип двойно замускулен труп)

E 
отличен

Всички профили изпъкнали до много изпъкнали; изключително 
развити мускули

U 
много добър

Профили изпъкнали като цяло; силно развити мускули

R 
добър

Профили с прави линии като цяло; добре развити мускули

O 
среден

Профили с прави линии до вдлъбнати; средно развити мускули

P 
слаб

Всички профили вдлъбнати до силно вдлъбнати; слабо развити 
мускули

2. Степен на залоеност, определена по следния начин:

Количество тлъстини от външната страна на трупа и в гръдния кош
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Клас по 
степен на 
залоеност

Описание

1 
много нисък

Липса на тлъстинно покритие до слабо тлъстинно покритие

2 
нисък

Леко тлъстинно покритие, видима плът почти навсякъде

3 
среден

Плът с тлъстинно покритие почти навсякъде, с изключение 
на бута и плешката, леки отлагания на тлъстини в гръдния 
кош

4
висок

Плът с тлъстинно покритие, но още отчасти видима по бута 
и плешката; различими отлагания на тлъстини в гръдния кош

5 
много висок

Целият труп е покрит с тлъстина, тежки мастни 
натрупвания в гръдния кош

На държавите членки се предоставя възможност да разделят всеки от класовете, 
предвидени в точки 1 и 2, най-много на три подкласа.

Б: Скала на Съюза за класификация на кланични трупове от свине

I. Определение .

„Кланичен труп“ означава тялото на заклана свиня след обезкървяване и 
изкормване, цяло или разделено по средната линия.

II. Класификация

Кланичните трупове се разпределят в класове в зависимост от установеното 
съдържание на постно месо в тях и се класифицират както следва:

Клас Постно месо като процент спрямо теглото на трупа
S 60 или повече (*)
E 55 или повече
U 50 или повече, но по-малко от 55
R 45 или повече, но по-малко от 50
O 40 или повече, но по-малко от 45
P по-малко от 40
(*) [За закланите на тяхна територия свине държавите членки могат да 
въведат отделен клас с 60 % или повече постно месо, който се обозначава с 
буквата S.]

В: Скала на Съюза за класификация на кланични трупове от овце

I. Определение .

По отношение на термините „кланичен труп“ и „половин труп“ се прилагат 
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определенията в буква А.I.

II. Категории

Кланичните трупове се разпределят в следните категории:

A: трупове на овце до 12-месечна възраст
Б: трупове на други овце.

III. Класификация

1. Кланичните трупове се класифицират чрез прилагане на разпоредбите в буква 
А.III mutatis mutandis. Терминът „бут“ в буква А.III.1 и в редове 3 и 4 от 
таблицата в буква А.III.2 обаче се заменя с термина „задна четвъртинка“.

2. Чрез дерогация от точка 1, за агнета с тегло на кланичния труп по-малко от 
13 kg Комисията може да разреши чрез актове за изпълнение, приети без 
прилагането на процедурата по член 162, параграф 2 или 3, държавите членки да 
използват следните критерии за класификация:

а) тегло на кланичния труп;
б) цвят на месото;
в) степен на залоеност.

Or. en

Изменение 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Приложение IIIa (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР, 
ИЗОГЛЮКОЗА И ИНУЛИНОВ СИРОП, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 101З  

(в тонове)

Държави членки или региони 
(1)

Захар
(2) 

Изоглюкоза
(3) 

Сироп от 
инулин

(4) 
Белгия 676 235,0 114 580,2 0
България 0 89 198,0

Чешка република 372 459,3
Дания 372 383,0
Германия 2 898 255,7 56 638,2
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Ирландия 0
Гърция 158 702,0 0
Испания 498 480,2 53 810,2
Франция (метрополия) 3 004 811,15 0
Френски отвъдморски 
департаменти

432 220,05

Италия 508 379,0 32 492,5
Латвия 0
Литва 90 252,0
Унгария 105 420,0 220 265,8
Нидерландия 804 888,0 0 0
Австрия 351 027,4
Полша 1 405 608,1 42 861,4
Португалия (континентална 
част)

100 000,0 12 500,0

Автономен регион Азорски 
острови

9 953,0

Румъния 104 688,8 0
Словения 0
Словакия 112 319,5 68 094,5
Финландия 80 999,0 0
Швеция 293 186,0
Обединено кралство 1 056 474,0 0

ОБЩО 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt

Изменение 2200
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Приложение IIIa (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ III a

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР, 
ИЗОГЛЮКОЗА И ИНУЛИНОВ СИРОП, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 101З

(в тонове)

Държави членки или 
региони

2014/15 2015/16

захар изоглюкоза сироп от 
инулин

захар изоглюкоза сироп от 
инулин

Белгия 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
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България 0 89198,0 0 93657,9
Чешка република 372,459,3 372,459,3
Дания 372,383,0 372,383,0
Германия 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Ирландия 0 0
Гърция 158702,0 0 158702,0 0
Испания 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Франция 
(метрополия)

3004811,15 0 3004811,15 0

Френски 
отвъдморски 
департаменти

432220,05 432220,05

Италия 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Латвия 0 0
Литва 90252,0 90252,0
Унгария 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Нидерландия 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Австрия 351027,4 351027,4
Полша 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Португалия 
(континентална 
част)

0 12500,0 0 13125

Автономен регион 
Азорски острови

9953,0 9953,0

Румъния 104688,8 0 104688,8 0
Словения 0 0
Словакия 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Финландия 80999,0 0 80999,0
Швеция 293186,0 293186,0
Обединено кралство 1056474,0 0 1056474,0
Общо 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Държави членки или 
региони

2016/17 2017/18

захар изоглюкоза сироп от 
инулин

захар изоглюкоза сироп от 
инулин

Белгия 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
България 0 98340,8 0 103257,8
Чешка република 372,459,3 372,459,3
Дания 372,383,0 372,383,0
Германия 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Ирландия 0 0
Гърция 158702,0 0 158702,0 0
Испания 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Франция 
(метрополия)

3004811,15 0 3004811,15 0

Френски 
отвъдморски 
департаменти

432220,05 432220,05

Италия 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Латвия 0 0
Литва 90252,0 90252,0
Унгария 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Нидерландия 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Австрия 351027,4 351027,4
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Полша 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Португалия 
(континентална 
част)

0 13781,25 0 14470,3

Автономен регион 
Азорски острови

9953,0 9953,0

Румъния 104688,8 0 104688,8 0
Словения 0 0
Словакия 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Финландия 80999,0 80999,0
Швеция 293186,0 293186,0
Обединено кралство 1056474,0 1056474,0
Общо 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Държави членки или 
региони

2018/19 2019/2020

захар изоглюкоза сироп от 
инулин

захар изоглюкоза сироп от 
инулин

Белгия 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
България 0 108420,7 0 113841,8
Чешка република 372,459,3 372,459,3
Дания 372,383,0 372,383,0
Германия 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Ирландия 0 0
Гърция 158702,0 0 158702,0 0
Испания 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Франция 
(метрополия)

3004811,15 0 3004811,15 0

Френски 
отвъдморски 
департаменти

432220,05 432220,05

Италия 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Латвия 0 0
Литва 90252,0 90252,0
Унгария 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Нидерландия 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Австрия 351027,4 351027,4
Полша 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Португалия 
(континентална 
част)

0 15193,8 0 15953,5

Автономен регион 
Азорски острови

9953,0 9953,0

Румъния 104688,8 0 104688,8 0
Словения 0 0
Словакия 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Финландия 80999,0 80999,0
Швеция 293186,0 293186,0
Обединено кралство 1056474,0 1056474,0
Общо 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en
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Обосновка

Без квотите за производство използването на изоглюкоза от хранително-
преработвателния сектор се оценява на около 50 % от общото използване на 
подсладители. В случай на отмяна на квотната система от 2019–2020 пазарна 
година, би било разумно да се предвиди период за постепенна отмяна за пазара. За да 
се избегнат сериозни нарушения на равновесието на пазара и недостиг на доставките, 
както и да се улесни безпроблемното адаптиране на пазарите (меко приземяване) 
квотите за изоглюкоза трябва да бъдат увеличавани с 5 % годишно през периода 
2014/15 – 2019/20 г.

Изменение 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение IVa (ново)

Приложение IV а

Национални квоти по член 20р

Национални квоти: количества (в тонове) за 12-месечен период по държави
членки:

Държави
 членки 

2014/2015 –
2019/2020

BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
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MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Обосновка

Това приложение е включено, за да се приведе текста в съответствие с измененията, 
имащи за цел запазване на квотите за мляко. Националната квота на Испания беше 
адаптирана, за да обхваща търсенето от вътрешното потребление.

Изменение 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение IVa (ново)

Приложение IV а

Национални квоти за мляко
(в тонове)

Държави членки 2014/2015 – 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
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CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Обосновка

Предлагаме квотите за мляко да бъдат запазени до 2019/ 2020 пазарна година. Ето 
защо е необходимо да бъде включено това приложение, съдържащо националните 
квоти.

Изменение 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Приложение IVa (ново)

ПРИЛОЖЕНИЕ VIA

Национални квоти: количества (в тонове) за дванадесетмесечен период по
държави членки:

Държава 
членка
Белгия 3 602 114,910
България 1 049 517,616
Чешка 
република

2 935 144,857

Дания 4 847 909,473
Германия 30 318 928,750
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Естония 692 926,049
Ирландия 5 784 422,236
Гърция 879 614,757
Испания 6 557 555,445
Франция 26 371 231,277
Италия 11 288 542,866
Кипър 155 658,792
Латвия 781 132,698
Литва 1 827 638,981
Люксембург 292 754,310
Унгария 2 133 404,521
Малта 52 205,729
Нидерланд
ия

12 050 492,655

Австрия 2 992 728,488
Полша 10 055 797,056
Португали
я

2 088 904,546

Румъния 3 277 196,478
Словения 618 173,380
Словакия 1 115 756,221
Финландия 2 619 044,220
Швеция 3 594 029,658
Обединено 
кралство

15 896 704,566

Or. pt

Изменение 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Приложение VI – Част I – точка I – параграф 2 – буква Б – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(Не се отнася за българския текст.)

Or. it

Изменение 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Приложение VI – Част II – точка 1 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) има, след извършване или не на 
видовете обработка, посочени в част I, 
раздел Б от приложение VII, 
действително алкохолно съдържание не 
по-малко от 8,5 об. %, ако е 
произведено изключително от грозде 
от лозарски зони А и Б, посочени в 
допълнението към настоящото 
приложение, и не по-малко от 9 об. % 
за останалите лозарски зони;

а) има, след извършване или не на 
видовете обработка, посочени в част I, 
раздел Б от приложение VII, 
действително алкохолно съдържание не 
по-малко от 4,5 об. %:

Or. en

Обосновка

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Изменение 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Приложение VI – Част II – точка 1 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) има, чрез дерогация от 
приложимото иначе минимално 
действително алкохолно съдържание, 
когато има защитено наименование 
за произход или защитено географско 
указание, след извършване или не на 
обработките, посочени в част I, 
раздел Б от приложение VII, 
действително алкохолно съдържание 
не по-ниско от 4,5 об. %;

заличава се

Or. en

Изменение 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Приложение VI – Част II – точка 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от буква б) „Tokaji 
eszencia“ и „Tokajská esencia“ се считат 
за вина.

Чрез дерогация от буква а), „Tokaji 
eszencia“ и „Tokajská esencia“ се считат 
за вина.

Or. en

Изменение 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Приложение VI – Част II – точка 1 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Вино с намалено алкохолно 
съдържание“ е вино по определението 
в параграф 1, чието равнище на 
алкохол е намалено чрез технологични 
средства, разрешени по член 60, 
параграф 4, и което има минимално 
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алкохолно съдържание от 0,5 %.
„Обезалкохолено вино“ е вино по 
определението в параграф 1, чието 
равнище на алкохол е намалено чрез 
технологични средства, разрешени по 
член 60, параграф 4 до под 0,5 %.

Or. en

Обосновка

За да се улесни развитието на пазара на вина с намалено алкохолно съдържание или 
обезалкохолени вина следва да бъдат въведени нови категории за виното, произведено 
при използване на технологии за постигане на по-ниски равнища на алкохол: вино с 
намалено алкохолно съдържание и обезалкохолено вино. Определянето на тези 
категории ще позволи на вината, които използват тези технологии, да бъдат 
предлагани на пазара като вина с намалено алкохолно съдържание или обезалкохолени 
вина и ще осигури по-голяма яснота и избор на потребителите, като същевременно се 
подкрепят иновациите и растежа в тази ключова област.

Изменение 2209
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Приложение VI – Част II – точка 17a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Crémant е качествено пенливо 
вино, бяло или розе, със защитени 
наименования за произход или с 
географско указание на трета страна, 
произведено при следните условия:
а) гроздето се бере на ръка;
б) виното е произведено от мъст, 
получена чрез пресоване на цяло или 
очистено грозде. Количеството на 
получената мъст не превишава 100 l 
на всеки 150 kg грозде;
в) максималното съдържание на серен 
диоксид не надвишава 150 mg/l;
г) съдържанието на захар е по-малко 
от 50 g/l;
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д) виното е придобило пенливост чрез 
вторична алкохолна ферментация в 
бутилка;
е) виното е било в постоянен 
контакт с винените утайки в 
продължение на не по-малко от девет 
месеца в същото предприятие от 
момента на образуване на 
ферментационната смес;
ж) виното е отделено от винените 
утайки чрез отцеждане.
Наименованието „Crémant“ се указва 
върху етикети на качествени пенливи 
вина в съчетание с наименованието 
на географската единица, която е в 
основата на определения район на 
защитеното наименование за 
произход или географското указание 
на въпросната трета страна.
Буква а) на първия параграф и 
вторият параграф не се прилагат за 
производителите с търговски марки, 
включващи наименованието 
„Crémant“, които са регистрирани 
преди 1 март 1986 г.

Or. fr

Обосновка

Определенията са съществени елементи, които трябва да бъдат заложени в основния 
акт.

Изменение 2210
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение VI – Част III – параграф 2 – буква a) – подточка xiva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xiv a) извара;

Or. en
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Изменение 2211
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение VI – Част III – параграф 2 – буква a) – подточка xivб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xivб) подквасена сметана;

Or. en

Изменение 2212
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение VI – Част III – параграф 2 – буква a) – подточка xivв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xivв) rjaženka (специфично 
наименование на латвийски продукт);

Or. en

Изменение 2213
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение VI – Част III – параграф 2 – буква a) – подточка xivг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xivг) rūgušpiens (специфично 
наименование на латвийски продукт);

Or. en

Изменение 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Предложение за регламент
Приложение VI – Част V – раздел II – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Птичето месо се предлага на 
пазара в едно от следните термични 
състояния:
– прясно,
– замразено,
– бързо замразено.

Or. es

Обосновка

Трябва да се включи текст за термичното състояние, в което птичето месо се 
предлага на пазара, както е в момента в приложение ХІV към Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007. Това изискване е една от най-важните характеристики, за които 
призовават потребителите.

Изменение 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Приложение VIa (нов) – Част Va (нова)
Текст, предложен от Комисията

Приложение VI – Част Vа (нова)

Част Vа. Яйца от кокошки от вида Gallus gallus

I. Обхват

1) Настоящата част се прилага по отношение на предлагането на пазара в 
Общността на яйца, произведени в Общността, внесени от трети държави или 
предназначени за износ извън Общността.

2) Държавите членки могат да освободят от изискванията, предвидени в 
настоящата част, с изключение на точка III, параграф 3, яйцата, които се 
продават от производителя директно на крайния потребител:

а) в производствения обект, или



PE494.489 86/98 AM\909523BG.doc

BG

б) на местен публичен пазар или чрез разнасяне по домовете в района на 
производство на съответната държава членка.

Когато е предоставено подобно освобождаване, всеки производител следва да 
може да избира дали да прилага това освобождаване или не. Когато това 
освобождаване се прилага, не може да се използва класиране по качество и тегло.

Държавата членка може да установи, в съответствие с националното си 
законодателство, определението на термините „местен публичен пазар“, 
„разнасяне по домовете“ и „район на производство“.

II. Класиране по качество и тегло

1) Яйцата се окачествяват както следва:

– клас А или „пресни яйца“,
– клас Б.

2) Яйцата от клас А се класират също така по тегло. Въпреки това класирането 
по тегло не е задължително за яйца, доставяни за предприятията от хранително-
вкусовата и друга промишленост.

3) Яйцата от клас Б се доставят само за предприятията от хранително-
вкусовата и друга промишленост.

III. Маркировка на яйцата

1) Яйцата от клас А се маркират с регистрационния номер на производителя.

Яйцата от клас Б се маркират с регистрационния номер на производителя и/или 
друго обозначение.

Държавите членки могат да освободят яйцата от клас Б от това изискване, 
когато тези яйца се предлагат изключително на пазара на тяхната територия.

2) Маркирането на яйцата в съответствие с точка 1 се извършва в 
производствения обект или в първия пакетиращ център, в който са доставени 
яйцата.

3) Яйцата, продавани от производителя на крайния потребител на местен 
публичен пазар в района на производство на съответната държава членка, се 
маркират в съответствие с точка 1.

Въпреки това държавите членки могат да освободят от това изискване 
производители с не повече от 50 кокошки носачки, при условие че името и адресът 
на производителя са посочени на мястото на продажбата.
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IV. Внос на яйцата

1) Посредством актове за изпълнение, приети без да се прилага член 162, параграф 
2 или параграф 3, и по искане на съответните страни Комисията извършва оценка 
на пазарните стандарти, приложими за яйцата в третите страни, които ги 
изнасят. Тази оценка обхваща правилата относно маркировката и 
етикетирането, методите на отглеждане и контрола, както и изпълнението. 
Ако установи, че прилаганите правила дават достатъчно гаранции по отношение 
на равностойността със законодателството на Общността, внасяните от 
съответните страни яйца се маркират с отличителен номер, равностоен на 
регистрационния номер на производителя.

2) При необходимост Комисията, посредством актове за изпълнение, приети без 
да се прилага член 162, параграф 2 или параграф 3, провежда преговори със 
съответните трети страни, за да определи начини за осигуряване на гаранциите, 
посочени в точка 1, и сключва споразумения в тази връзка.

3) Ако не бъдат осигурени задоволителни гаранции за равностойността на 
правилата, на внасяните яйца от съответната трета страна се поставя код, 
който позволява да бъде идентифицирана страната на произход, и се посочва, че 
методът на отглеждане е „неустановен“.

Or. fr

Изменение 2216
Sandra Kalniete

Предложение за регламент
Приложение VI – Част VI – Таблица – Част A
Текст, предложен от Комисията

Група мазнини Търговско наименование Категории продукти

Определения
Допълнително описание на категорията с 
посочване на тегловното съдържание на 

мазнини в %

А. Млечни мазнини 1. Масло Продукт със съдържание на млечна мазнина 
не по-малко от 80 %, но по-малко от 90 %, 
максимално съдържание на вода 16 % и 
максимално съдържание на немаслено сухо 
млечно вещество 2 %.

Продукти под формата на втвърдена 
мека емулсия, основно от типа вода в 
масло, извлечена изключително от 
мляко и/или някои млечни продукти, 
при които мазнината е основната 
стойностна съставка. 

2. 3/4 масло (*) Продукт със съдържание на млечна 
мазнина не по-малко от 60 %, но не повече 
от 62 %.

Независимо от това могат да се 
добавят други вещества, необходими 
за тяхното производство, при 
условие че тези вещества не се 
използват да заменят, изцяло или 
частично, някоя млечна съставка.

3. 1/2 масло (**) Продукт със съдържание на млечна 
мазнина не по-малко от 39 %, но не повече 
от 41 %.
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4. Х % млечна паста за 
намазване

Продукт със следното съдържание на 
млечна мазнина:
- по-малко от 39 %,

- повече от 41 %, но по-малко от 
60 %,
- повече от 62 %, но по-малко от 
80 %.

Изменение

Група мазнини Търговско наименование Категории продукти

Определения
Допълнително описание на категорията с 
посочване на тегловното съдържание на 

мазнини в %

А. Млечни мазнини 1. Масло Продукт със съдържание на млечна мазнина 
не по-малко от 80 %, но по-малко от 90 %, 
максимално съдържание на вода 16 % и 
максимално съдържание на немаслено сухо 
млечно вещество 2 %.

Продукти под формата на втвърдена 
мека емулсия, основно от типа вода в 
масло, извлечена изключително от 
мляко и/или някои млечни продукти, 
при които мазнината е основната 
стойностна съставка. Независимо от 
това могат да се добавят други 
вещества, необходими за тяхното 
производство, при условие че тези 
вещества не се използват да заменят, 
изцяло или частично, някоя млечна 
съставка.

2. Масло с X % мазнини Продуктът със съдържание на млечна 
мазнина не по-малко от 39 %, но не повече 
от 80 %.

3. Х % млечна паста за 
намазване

Продуктът със съдържание на млечна 
мазнина по-малко от 39 %.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде добавено в таблицата под приложение 6, раздел 6, параграф 6, буква 
б).

Изменение 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение VIa (ново)

Приложение VIа
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Референтно съдържание на мазнините

Държави членки
Референтно съдържание на 

мазнините (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Обосновка

Това приложение относно референтното съдържание на мазнините трябва да бъде 
включено, за да се приведе текста в съответствие с нашето предложение за 
запазване на квотната система за млякото.

Изменение 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Приложение VIa (ново)
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIA

РЕФЕРЕНТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИТЕ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 105Е

Държави членки g/kg
Белгия 36,91
България 39,10
Чешка република 42,10
Дания 43,68
Германия 40,11
Естония 43,10
Гърция 36,10
Испания 36,37
Франция 39,48
Ирландия 35,81
Италия 36,88
Кипър 34,60
Латвия 40,70
Литва 39,90
Люксембург 39,17
Унгария 38,50
Нидерландия 42,36
Австрия 40,30
Полша 39,00
Португалия 37,30
Румъния 38,50
Словения 41,30
Словакия 37,10
Финландия 43,40
Швеция 43,40
Обединено кралство 39,70

Or. pt
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Изменение 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Приложение VII – Част I – раздел Б – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на прясното грозде, 
гроздовата мъст в процес на 
ферментация и младото вино в процес 
на ферментация — само с добавяне на
захароза, концентрирана гроздова мъст 
или концентрирана ректифицирана 
гроздова мъст;

а) по отношение на прясното грозде, 
гроздовата мъст в процес на 
ферментация и младото вино в процес 
на ферментация — само с добавяне на 
концентрирана гроздова мъст или 
концентрирана ректифицирана гроздова 
мъст;

Or. pt

Изменение 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Приложение VII – Част I – раздел Б – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на гроздовата мъст —
чрез добавяне на захароза, на
концентрирана гроздова мъст или на 
концентрирана ректифицирана гроздова 
мъст, или чрез частична концентрация, 
включително чрез обратна осмоза;

б) по отношение на гроздовата мъст —
чрез добавяне на концентрирана 
гроздова мъст или на концентрирана 
ректифицирана гроздова мъст, или чрез 
частична концентрация, включително 
чрез обратна осмоза;

Or. pt

Изменение 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Приложение VII – Част I – раздел Б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Добавянето на захароза съгласно заличава се
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точка 1, букви а) и б) може да се 
осъществи единствено със сухо 
подслаждане със захар и само в 
следните райони:
a) лозарска зона А;
б) лозарска зона Б;
в) лозарска зона В; с изключение на 
лозята в Италия, Гърция, Испания, 
Португалия, Кипър и лозята във 
френските департаменти под 
юрисдикцията на апелативните 
съдилища на:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Националните органи обаче могат да 
разрешат обогатяване чрез сухо 
подслаждане със захар по изключение 
в посочените по-горе френски 
департаменти. Франция уведомява 
незабавно Комисията и другите 
държави членки за подобни 
разрешения.

Or. pt

Изменение 2222
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Приложение VII – Част I – раздел В – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Повишаването на киселинното 
съдържание и обогатяването, освен ако 

7. Повишаването на киселинното 
съдържание и обогатяването, което 
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Комисията приеме дерогация чрез 
делегирани актове съгласно член 59, 
параграф 1, както и повишаването на 
киселинното съдържание и 
намаляването на киселинното 
съдържание на един и същи продукт се 
изключват взаимно.

трябва да бъде определено в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 62, параграф 2, както и 
повишаването на киселинното 
съдържание и намаляването на 
киселинното съдържание на един и 
същи продукт се изключват взаимно.

Or. fr

Обосновка

Това изменение се налага в следствие на промените в членове 59 и 62.

Изменение 2223
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Приложение VII – Част I – раздел Г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не се разрешава нито една от 
посочените в раздели Б и В видове 
обработки, с изключение на 
повишаването на киселинното 
съдържание и намаляването на 
киселинното съдържание на вина, освен 
ако се осъществява, при условия, които 
следва да бъдат определени от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 59, параграф 1, по 
времето, когато прясното грозде, 
гроздовата мъст, гроздовата мъст в 
процес на ферментация или младото 
вино в процес на ферментация биват 
преобразувани във вино или в друга 
напитка от лозаро-винарския сектор, 
предназначена за пряка консумация от 
човека, различна от пенливо вино или 
пенливо газирано вино, в лозарската 
зона, където е добито използваното в 
производствения процес прясно грозде.

1. Не се разрешава нито една от 
посочените в раздели Б и В видове 
обработки, с изключение на 
повишаването на киселинното 
съдържание и намаляването на 
киселинното съдържание на вина, освен 
ако се осъществява по времето, когато 
прясното грозде, гроздовата мъст, 
гроздовата мъст в процес на 
ферментация или младото вино в процес 
на ферментация биват преобразувани 
във вино или в друга напитка от лозаро-
винарския сектор, предназначена за 
пряка консумация от човека, различна 
от пенливо вино или пенливо газирано 
вино, в лозарската зона, където е добито 
използваното в производствения процес 
прясно грозде.

Or. fr
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Изменение 2224
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Приложение VII – Част I – раздел Г – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи се уведомяват 
за всяка от посочените в точки 1, 2 и 3 
видове обработки. Същото правило се 
прилага за количествата концентрирана 
гроздова мъст, концентрирана 
ректифицирана гроздова мъст или 
захароза, които се държат във връзка с 
упражняване на професия/стопанска 
дейност от физически и юридически 
лица или групи лица, по-специално на 
производителите, лицата, които 
извършват бутилирането, 
преработвателите и търговците, които 
се определят от Комисията чрез 
делегирани актове съгласно член 59, 
параграф 1, по същото време и на 
същото място като прясното грозде, 
гроздовата мъст, гроздовата мъст в 
процес на ферментация или наливното 
вино. Съобщаването на тези количества 
може обаче да се замени с вписването 
им в регистъра за входящи стоки и 
използване на наличните запаси.

4. Компетентните органи се уведомяват 
за всяка от посочените в точки 1, 2 и 3 
видове обработки. Същото правило се 
прилага за количествата концентрирана 
гроздова мъст, концентрирана 
ректифицирана гроздова мъст или 
захароза, които се държат във връзка с 
упражняване на професия/стопанска 
дейност от физически и юридически 
лица или групи лица, по-специално на 
производителите, лицата, които 
извършват бутилирането, 
преработвателите и търговците, по 
същото време и на същото място като 
прясното грозде, гроздовата мъст, 
гроздовата мъст в процес на 
ферментация или наливното вино. 
Съобщаването на тези количества може 
обаче да се замени с вписването им в 
регистъра за входящи стоки и 
използване на наличните запаси.

Or. fr

Обосновка

Това изменение се налага в следствие на промените в членове 59, 62 и 68.

Изменение 2225
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Приложение VII – Част II – раздел В – параграф 1



AM\909523BG.doc 95/98 PE494.489

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Купажирането на вино с произход от 
трета държава с вино от Съюза и 
купажирането между вина с произход 
от трети държави се забранява в 
Съюза.

1. Под „купажиране“ се разбира 
сместа от вина или гроздова мъст с 
различен произход, различни сортове 
лози, различни реколти или различни 
категории вино или гроздова мъст.

2. Като различни категории вино и 
мъст се разглеждат:
a) червено вино, бяло вино и мъст или 
вина, подходящи за получаване на една 
от тези категории вино;
б) вина без защитено наименование за 
произход и/ или географско указание, 
вина със защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание, както и гроздова мъст или 
вина, подходящи за получаване на една 
от тези категории вино.
За целите на прилагането на 
настоящия параграф виното розé се 
разглежда като червено вино.
3. Следните обработки не се 
разглеждат като купажиране:
а) обогатяването с добавяне на 
концентрирана гроздова мъст или 
ректифицирана концентрирана 
гроздова мъст;
б) подслаждането.
4. Вина могат да се получат със 
смесване или купажиране, само ако 
съставките на това смесване или на 
това купажиране притежават 
характеристики, предвидени за 
получаване на вино, и се подчиняват 
на разпоредбите на настоящия 
регламент.
5. Купажирането на бяло вино, което 
не притежава защитено 
наименование за произход и/ или 
защитено географско указание, с 
червено вино, което не притежава 
защитено наименование за произход 
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и/ или защитено географско указание, 
не може да доведе до получаването на 
вино розé освен когато крайният 
продукт е предназначен за приготвяне 
на ферментационна смес съобразно 
определението й в приложение ІI, 
част ІІІ или е предназначен за 
приготвяне на пенливи вина.
6. Забранява се купажирането на 
гроздова мъст или вино, към което е 
била добавена смола от алепски бор с 
гроздова мъст или вино, което не е 
преминало през тази енологична 
практика.
7. Купажирането на вино с произход 
от трета държава с вино от Съюза и 
купажирането между вина с произход 
от трети държави се забранява в 
Съюза.

Or. fr

Обосновка

Определенията и ограничителните условия по отношение на енологичните практики 
са съществени елементи, които трябва да бъдат заложени в основния акт

Изменение 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение VIIa (ново)

Приложение VIIа

Вносни мита за ориз, посочени в членове 121а и 121б

1. Вносни мита за олющен ориз

а) 30 EUR на тон в следните случаи:

i) когато е отбелязано, че вносът на олющен ориз през пазарната година, която 
току-що е приключила, не е достигнал годишното референтно количество, 
посочено в член 121б, параграф 3, алинея първа, намалено с 15 %;
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ii) когато е отбелязано, че вносът на олющен ориз през първите шест месеца на 
пазарната година не е достигнал частичното референтно количество, посочено в 
член 121б, параграф 3, алинея втора, намалено с 15 %;

а) 42,5 EUR на тон в следните случаи:

i) когато е отбелязано, че вносът на олющен ориз през пазарната година, която 
току-що е приключила, превишава годишното референтно количество, посочено в 
член 121б, параграф 3, алинея първа, намалено с 15 %, но не превишава същото 
годишно референтно количество, увеличено с 15 %;

ii) когато е отбелязано, че вносът на олющен ориз през първите шест месеца на 
пазарната година превишава частичното референтно количество, посочено в член 
121б, параграф 3, алинея втора, намалено с 15 %, но не превишава същото 
частично референтно количество, увеличено с 15 %;

а) 65 EUR на тон в следните случаи:

i) когато е отбелязано, че вносът на олющен ориз през пазарната година, която 
току-що е приключила, надвишава годишното референтно количество, посочено в 
член 121б, параграф 3, алинея първа, увеличено с 15 %;

ii) когато е отбелязано, че вносът на олющен ориз през първите шест месеца на 
пазарната година надвишава частичното референтно количество, посочено в член 
121б, параграф 3, алинея втора, увеличено с 15 %;

2. Вносни мита за бланширан ориз

а) 175 EUR на тон в следните случаи:

i) когато е отбелязано, че вносът на полубланширан и бланширан ориз през 
пазарната година, която току-що е приключила, надвишава 387 743 тона;

ii) когато е отбелязано, че вносът на полубланширан и бланширан ориз през 
първите шест месеца на пазарната година надвишава 182 239 тона;

а) 145 EUR на тон в следните случаи:
i) когато е отбелязано, че вносът на полубланширан и бланширан ориз през 
пазарната година, която току-що е приключила, не надвишава 387 743 тона;

ii) когато е отбелязано, че вносът на полубланширан и бланширан ориз през 
първите шест месеца на пазарната година не надвишава 182 239 тона;

Or. es



PE494.489 98/98 AM\909523BG.doc

BG

Обосновка

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1234/2007 е включено тук като приложение 
VIIa с оглед на включването на членове 121б и 121г относно изчисляването на 
вносните мита за зърнените култури и ориза, в съответствие с разпоредбите на 
действащия регламент.

Изменение 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение VIIб (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VII б 
ОРИЗ ОТ СОРТОВЕТЕ BASMATI, 
ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 121г
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Тип-3 (Dehradun)

Or. es

Обосновка

Приложение XVIІI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 е включено тук като приложение 
ІХ с оглед на включването на член 121г относно изчисляването на вносните мита за 
ориза Basmati, в съответствие с разпоредбите на действащия регламент.


