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Изменение 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103х (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103х
Задържане на квоти

1. При прехвърляния съгласно член 
105, букви к) и л), държавите членки 
могат да задържат част от 
индивидуалните квоти за своя 
национален резерв въз основа на 
обективни критерии.
2. При прехвърляне на квоти в 
съответствие с член 105, букви к) и 
л), независимо дали се осъществява 
заедно с прилежащата земя или не, 
посредством договори за аренда или 
чрез други средства с подобни правни 
последствия, държавите членки 
могат да решат, въз основа на 
обективни критерии и с цел да 
гарантират, че квотите се 
предоставят единствено на 
производителите, дали и при какви 
условия цялата или част от 
прехвърлената квота ще бъде 
върната на националния резерв.

Or. pl

Изменение 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103х (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103х
Запазване на квотите

1. В случай на прехвърляне 
съгласно членове 105й и 105к, 
държавите членки могат, въз 
основа на обективни критерии, 
да запазят дела на 
индивидуалните си квоти и да 
го включат в националния си 
резерв.
2. Когато съгласно членове 105й 
и 105к квотите са били или са 
прехвърляни със или без 
прилежащата земя, отдадена 
на арендатори, или чрез други 
средства, които имат подобни 
правни последици, държавите 
членки могат, въз основа на 
обективни критерии и за да 
гарантират, че квотите ще 
бъдат предоставяни единствено 
на производители, да вземат 
решение дали и при какви 
условия всички прехвърлени 
квоти или част от тях ще 
бъдат върнати към 
националния резерв.

Or. pt

Изменение 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
 Член 103х (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103х
Запазване на квотите
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1. В случай на прехвърляне 
съгласно член 101и и 101й, 
държавите членки могат, въз 
основа на обективни критерии, 
да запазят дела на 
индивидуалните си квоти за 
националния си резерв.
2. Когато съгласно членове 101и 
и 101й квотите са били или са 
прехвърляни със или без 
прилежащата земя, отдадена 
на арендатори, или чрез други 
средства, които имат подобни 
правни последици, държавите 
членки могат, въз основа на 
обективни критерии и за да 
гарантират, че квотите ще 
бъдат предоставяни единствено 
на производители, да вземат 
решение дали и при какви 
условия всички прехвърлени 
квоти или част от тях ще 
бъдат върнати към 
националния резерв.

Or. es

Изменение 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
 Член 103ц (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ц
Помощ за придобиване на квоти

Обществените органи нямат право да 
отпускат финансова помощ, пряко 
свързана с придобиването на квоти, за 
продажба, трансфер или разпределяне 
на квоти по настоящия раздел.
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Or. pl

Изменение 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103ц (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ц
Помощ за придобиването на 

квоти
Органите на държавно 
управление не могат да 
предоставят никаква 
финансова помощ, пряко 
свързана с придобиването на 
квоти, за продажбата, 
прехвърлянето или 
предоставянето на квоти 
съгласно този раздел.

Or. pt

Изменение 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
 Член 103ц (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ц
Помощ за придобиването на 

квоти
Органите на държавно 
управление не могат да 
предоставят никаква 
финансова помощ, пряко 
свързана с придобиването на 
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квоти, за продажбата, 
прехвърлянето или 
предоставянето на квоти 
съгласно този раздел.

Or. es

Изменение 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
 Член 103ч (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ч
Подраздел III

Превишаване на квотата
Такса за свръхпроизводство

1. Такса за свръхпроизводство се 
плаща за мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара в превишение на националната 
квота, установена в съответствие с 
подраздел II.
Установява се такса в размер на 
27,83 EUR за 100 килограма мляко.
2. Държавите членки отговарят пред 
Съюза за таксите за 
свръхпроизводство в резултат на 
превишаване на националната квота, 
определени на национално равнище и 
различаващи се по отношение на 
доставките и преките продажби и 
след изтичане на посочения 
дванадесетмесечен период, между 16 
октомври и 30 ноември, заплащат 
99 % от дължимата сума по ЕФГЗ.
3. Разликата между размера на 
таксата за свръхпроизводство, 
произтичаща от прилагането на 
параграф 2 и тази от прилагането на 
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алинея 1 от параграф 1, се използва 
от държавата членка за финансиране 
на мерките за преструктуриране на 
сектора на млякото.
4. Ако посочената в параграф 1 такса 
за свръхпроизводство не е платена 
преди определената дата и след 
обсъждане с Комитета по 
земеделските фондове, създаден 
съгласно COM(2011)0628/2, 
Комисията удържа от месечните 
плащания по смисъла на членове 17 и 
18, параграф 2 от COM(2011)0628/2 
сума, еквивалентна на размера на 
неплатената такса за 
свръхпроизводство. Преди да вземе 
решение, Комисията предупреждава 
съответната държава членка, която 
следва да обяви своята позиция в 
рамките на една седмица.

Or. pl

Изменение 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103ч (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ч
Такса за свръхпроизводство в 

случай на превишаване на 
квотите 

1. Такса за свръхпроизводство се 
плаща за мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат 
на пазара в превишение на 
националната квота,
определена съгласно членове 
105а и 105м. Установява се 
такса в размер на 27,83 EUR за 
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100 килограма мляко.
2. Държавите членки дължат 
на ЕС такса за 
свръхпроизводство при 
превишаването на 
националната квота, 
определена на национално 
равнище, и отделно за 
доставките и директните 
продажби, като в периода 
между 16 октомври и 30 
ноември, след като изтекат 
съответните дванайсет месеца, 
следва да платят 99 % от 
сумата, дължима на ЕФГЗ.
3. Ако до датата на падежа не е 
било извършено плащането, 
посочено в параграф 1, 
Комисията, след консултация с 
Комитета по земеделските 
фондове, приспада сума, равна на 
неплатената такса за 
свръхпроизводство, от 
месечните плащания по смисъла 
на член XXX от Регламент (ЕС) 
№ XXX („Хоризонтален 
регламент“). Преди да вземе 
решение, Комисията уведомява 
съответната държава членка, 
която следва да изкаже 
становището си в рамките на 
една седмица. Член ХХХ от 
Регламент (ЕС) №ХХХ 
(„Хоризонтален регламент“) не 
се прилага.
4. Чрез актове за изпълнение, 
приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2, 
Комисията определя правилата 
за прилагане на настоящия член.

Or. pt



PE494.588v01-00 10/201 AM\910137BG.doc

BG

Изменение 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
 Член 103ч (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ч
Такса за свръхпроизводство

1.  Такса за свръхпроизводство се 
плаща за мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат 
на пазара в превишение на 
националната квота. 
Установява се такса в размер на 
27,83 EUR за 100 килограма 
мляко.
2. Държавите членки дължат 
на ЕС такса за 
свръхпроизводство при 
превишаването на 
националната квота, 
определена на национално 
равнище, и отделно за 
доставките и директните 
продажби, като в периода  
между 16 октомври и 30 
ноември, след като изтекат 
съответните дванайсет месеца, 
следва да платят 99 % от 
сумата, дължима на ЕФГЗ.
3. Ако до датата на падежа не е 
било извършено плащането, 
посочено в параграф 1, 
Комисията, след консултация с 
Комитета по земеделските 
фондове, приспада сума, равна на 
неплатената такса за 
свръхпроизводство, от 
месечните плащания по смисъла 
на член XXX от Регламент (ЕС) 
№ XXX относно финансирането 
на Общата селскостопанска 
политика. Преди да вземе 
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решение, Комисията уведомява 
съответната държава членка, 
която следва да изкаже 
становището си в рамките на 
една седмица. Член... от 
Регламент (ЕС) №... на Съвета 
относно бюджетната 
дисциплина не се прилага.
4. Комисията определя 
правилата за прилагане на 
настоящия член.

Or. es

Изменение 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
 Член 103ш (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ш
Принос на производителите към 

дължимата такса за 
свръхпроизводство

Таксата за свръхпроизводство се 
разпределя изцяло в съответствие с 
член 105, букви с) и ф) сред 
производителите, които са 
допринесли за всяко превишаване на 
националните квоти, посочени в член 
105в, параграф 2. 
Без да се засяга член 105с, параграф 2 
и 105ф, параграф 1, производителите 
са отговорни за плащането на своя 
принос към дължимите такси за 
свръхпроизводство, изчислени в 
съответствие с членове 105е, 105ж и 
105с, по отношение на държавите
членки, поради превишаване на 
съответните квоти.
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Or. pl

Изменение 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103ш (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ш
Вноска на производителите за 
заплащането на дължимата 
такса за свръхпроизводство

Съгласно членове 105п и 105т 
таксата за свръхпроизводство 
се разпределя изцяло между 
селскостопанските 
производители, чието 
производство е довело до 
превишаване на националната 
квота, посочена в член 105а, 
параграф 2.
Без да се засягат разпоредбите 
на членове 105п, параграф 3, и 
105т, параграф 1, 
производителите следва, поради 
това, че са превишили 
предоставените им квоти, да 
заплатят на съответната 
държава членка своята вноска 
към дължимата такса за 
свръхпроизводство, изчислена в 
съответствие с членове 105д, 
105е и 105п.

Or. pt

Изменение 1560
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 103ш (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ш
Вноска на производителите за 
заплащането на дължимата 
такса за свръхпроизводство 

Съгласно членове 101о и 101с 
таксата за свръхпроизводство 
се разпределя изцяло между 
селскостопанските 
производители, чието 
производство е довело до 
превишаване на националната 
квота, посочена в член 101а, 
параграф 2. Без да се засягат 
разпоредбите на членове 101о, 
параграф 3, и 105с, параграф 1, 
производителите следва, поради 
това, че са превишили 
предоставените им квоти, да 
заплатят на съответната 
държава членка своята вноска 
към дължимата такса за 
свръхпроизводство, изчислена в 
съответствие с членове 101г, 
101д и 101о.

Or. es

Изменение 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
 Член 103щ (нов)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Член 103щ
Такса за свръхпроизводство върху 
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доставките
1. За да се изготви окончателна 
обосновка на таксата за 
свръхпроизводство, доставените 
от всеки производител 
количества се увеличават или 
намаляват, за да отразят 
евентуалната разлика между 
реалното съдържание на 
мазнини и референтната им 
стойност.
На национално равнище таксата 
за свръхпроизводство се 
изчислява на базата на обема на 
доставките, коригирани в 
съответствие с алинея първа.
2. Приносът на всеки 
производител към плащането на 
таксата за свръхпроизводство се 
определя с решение на 
държавата членка, след като 
неизползваните части от 
националната квота, 
разпределени към доставките, са 
или не са били преразпределени, в 
съответствие с индивидуалните 
квоти на всеки производител или 
съгласно обективни критерии, 
които се определят от 
държавите членки:
а) на национално равнище въз 
основа на размера, с който е била 
превишена квотата на всеки 
производител;
б) или първо на равнището на 
купувача и след това на 
национално равнище, където е 
уместно.
Когато е приложима алинея 
трета от член 105о), параграф 1, 
при установяването на приноса 
на всеки производител към 
дължимата такса поради 
прилагането на по-високите 
проценти, посочени в 
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настоящата алинея, държавите
членки гарантират, че тази сума 
е разпределена пропорционално 
сред отговорните производители 
в съответствие с обективни 
критерии, определени от 
държавата членка.

Or. pl

Изменение 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103щ (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103щ
Такса за свръхпроизводство по 

отношение на доставките
1. За целите на окончателното 
изчисляване на таксата за 
свръхпроизводство, 
количествата, доставени от 
всеки производител, следва да 
бъдат увеличени или намалени, 
за да се вземат предвид 
разликите между 
действителното и 
референтното съдържание на 
мазнини, като се прилагат 
фактори, които трябва да 
бъдат определени от 
Комисията, и при условия, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, приети в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 
162, параграф 2.
2. На национално равнище 
таксата за свръхпроизводство 
се изчислява въз основа на 
общите доставки и се коригира 
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в съответствие с параграф 1.
3. Вноската на 
производителите за плащане на 
таксата за свръхпроизводство 
се определя с решение на 
съответната държава членка, 
след евентуално 
преразпределяне –
пропорционално на 
индивидуалната квота на всеки 
производител или в 
съответствие с обективни 
критерии, определени от 
държавите членки – на 
неизползваните части от 
националната квота за 
доставки:
а) на национално равнище, въз 
основа на стойността, с която 
е била превишена квотата на 
всеки производител; или
б) първо на равнище изкупвач и 
впоследствие на национално 
равнище, според случая.

Or. pt

Изменение 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
 Член 103щ (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103щ
Такса за свръхпроизводство по 

отношение на доставките
1. За окончателното 
изчисляване на таксата за 
свръхпроизводство, 
количествата, доставени от 
всеки производител, следва да 



AM\910137BG.doc 17/201 PE494.588v01-00

BG

бъдат увеличени или намалени, 
чрез прилагане на коефициенти, 
установени от Комисията, и 
съгласно  условията, определени 
впоследствие, когато има 
разминаване между 
действителното и 
референтното съдържание на 
мазнини.
На национално равнище 
таксата за свръхпроизводство 
се изчислява въз основа на 
общите доставки и се коригира 
в съответствие с алинея 1.
2. Вноската на всеки 
производител за плащане на 
таксата за свръхпроизводство 
се определя с решение на 
съответната държава членка, 
след евентуално 
преразпределяне –
пропорционално на 
индивидуалната квота на всеки 
производител или в 
съответствие с обективни 
критерии, определени от 
държавите членки – на 
неизползваните части от 
националната квота за 
доставки:
а) на национално равнище, въз 
основа на стойността, с която 
е била превишена квотата на 
всеки производител; 
б) или първо на ниво изкупвач и 
впоследствие на национално 
равнище, според случая.

Or. es

Изменение 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Предложение за регламент
Член 103aa (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аа
Роля на купувачите

1. Купувачите отговарят за 
събирането на дължимите суми от 
производителите във връзка с 
таксата за свръхпроизводство и 
заплащат на компетентния орган на 
държавата членка преди датата и 
след процедурата, посочени от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение в съответствие с член 
105ш, букви г), е) и ж), размера на 
тези суми, приспаднати от цената на 
млякото, заплащана на отговорните 
за превишаването производители, 
или, ако това не е възможно, събрани 
по друг подходящ начин.
2. В случай че даден купувач замести 
напълно или частично един или 
повече други купувачи, 
индивидуалните квоти на 
производителите се вземат предвид 
за остатъка от дванадесетмесечния 
период, който е започнал да тече, след 
приспадане на вече доставените 
количества и след като се отчете 
тяхното съдържание на мазнини. 
Настоящият параграф е приложим и 
при прехвърляния на 
производителите от един купувач на 
друг.
3. Ако по време на референтния 
период доставяните от 
производителя количества 
превишават наличните квоти на 
този производител, съответната 
държава членка може да реши 
купувачът да приспадне част от 
цената на млякото на всяка доставка 
на съответния производител, 
превишаваща квотата, чрез авансово 
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плащане на вноската на
производителя в съответствие с 
подробните правила, определени от 
държавата членка. Държавата
членка може да определи конкретен 
ред за приспадане на това авансово 
плащане от купувачите в случаите, 
когато производителите доставят на 
няколко купувача.

Or. pl

Изменение 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103aa (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аа
Роля на изкупвачите

1. Изкупвачите отговарят за 
събиране на вноските, дължими 
от производителите по силата 
на таксата за 
свръхпроизводство, и заплащат 
на компетентния орган на 
съответната държава членка, 
съгласно датата и процедурата, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, приети в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 
162, параграф 2, сумата на тези 
вноски, която се приспада от 
цената на млякото, платена на 
производителите, отговорни за 
превишаване на квотите, или се 
събира чрез други подходящи 
средства, ако посоченото 
условие не е изпълнено.
2. Когато даден изкупвач 
замества един или повече 



PE494.588v01-00 20/201 AM\910137BG.doc

BG

изкупвачи, изцяло или частично, 
индивидуалните квоти за 
производителите се вземат 
предвид за остатъка от 
текущия дванадесетмесечен 
период, след приспадане на 
доставените вече количества, 
като се вземе предвид тяхното 
съдържание на мазнини. Този 
параграф се прилага и когато 
даден производител смени 
изкупвачите си.
3. Ако по време на референтния 
период, количествата, 
доставени от даден 
производител, надвишават 
предоставената на 
производителя квота, 
съответната държава членка 
може да реши изкупвачът да 
удържа част от цената на 
млякото при всяка доставка на 
производителя в превишение на 
квотата като авансово плащане 
на вноската на производителя, в 
съответствие с подробни 
правила, определени от 
държавата членка. Държавата 
членка може да въведе 
специфични разпоредби, които 
да позволят на изкупвачите да 
удържат това авансово 
плащане, когато 
производителите доставят 
мляко на няколко изкупвачи.

Or. pt

Изменение 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
 Член 103aa (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аа
Роля на изкупвачите

1. Изкупвачите отговарят за 
събиране на вноските, дължими 
от производителите по силата 
на таксата за 
свръхпроизводство, и заплащат 
на компетентния орган на 
съответната държава членка, 
преди датата на падежа и 
съгласно процедурата, 
определена от Комисията, 
сумата на тези вноски, която се 
приспада от цената на 
млякото, платена на 
производителите, отговорни за 
превишаване на квотите, или се 
събира чрез други подходящи 
средства, ако посоченото 
условие не е изпълнено.
2. Когато даден изкупвач 
замества един или повече 
изкупвачи, изцяло или частично, 
индивидуалните квоти за 
производителите се вземат 
предвид за остатъка от 
текущия дванадесетмесечен 
период, след приспадане на 
доставените вече количества, 
като се вземе предвид тяхното 
съдържание на мазнини. Този 
параграф се прилага и когато 
даден производител се 
прехвърли от един изкупвач на 
друг.
3. Ако по време на референтния 
период, количествата, 
доставени от даден 
производител, надвишават 
предоставената на 
производителя квота, 
съответната държава членка 
може да реши изкупвачът да 
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удържа част от цената на 
млякото при всяка доставка на 
производителя в превишение на 
квотата като авансово плащане 
на вноската на производителя, в 
съответствие с подробни 
правила, определени от 
държавата членка. Държавата 
членка може да въведе 
специфични разпоредби, които 
да позволят на изкупвачите да 
удържат това авансово 
плащане, когато 
производителите доставят 
мляко на няколко изкупвачи.

Or. es

Изменение 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 103aб (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аб
Одобрение

Статутът на купувача подлежи на 
предварително одобрение от страна 
на държавата членка в съответствие 
с критериите, определени от 
Комисията, посредством делегирани 
актове съгласно член 105ч, буква е) и в 
съответствие с процедурата, 
определена с актове за изпълнение 
съгласно член 105ш, буква и).

Or. pl

Изменение 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
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Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103aб (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аб
Одобрение

Дейността на изкупвача 
подлежи на предварително 
одобрение от съответната 
държава членка въз основа на 
критерии, определени от 
Комисията чрез делегирани 
актове съгласно член 160.
Комисията определя условията, 
на които трябва да отговарят, 
и информацията, която следва 
да предоставят 
производителите в случай на 
директна продажба, чрез актове 
за изпълнение съгласно член 162, 
параграф 2.

Or. pt

Изменение 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
 Член 103aб (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аб
Одобрение

Дейността на изкупвача 
подлежи на предварително 
одобрение от съответната 
държава членка въз основа на 
критерии, определени от 
Комисията. Комисията 
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определя условията, на които 
трябва да отговарят, и 
информацията, която следва да 
предоставят производителите 
в случай на директна продажба.

Or. es

Изменение 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
 Член 103aв (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ав
Такса за свръхпроизводство върху 

преките продажби
1. При преките продажби приносът 
на всеки производител към 
плащането на таксата за 
свръхпроизводство се определя с 
решение на държавата членка на 
подходящо териториално или на 
национално равнище, след като 
неизползваните части от 
националната квота, разпределени за 
преки продажби, са или не са били 
преразпределени.
2. Държавите членки определят 
основата за изчисляване на приноса 
на производителите към дължимата 
такса за свръхпроизводство върху 
общото количество мляко, което е 
било продадено, прехвърлено или 
използвано за производството на 
млечни продукти, продадени или 
прехвърлени при прилагане на 
критериите, определени от 
Комисията с делегирани актове 
съгласно член 105ч, буква б).
3. При изготвянето на 
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окончателната обосновка за таксата 
за свръхпроизводство не се вземат 
предвид корекции, свързани със 
съдържанието на мазнини.
4. Комисията определя как и кога 
таксата за свръхпроизводство се 
заплаща на съответния орган на 
държавата членка посредством 
актове за изпълнение съгласно член 
105ш, букви г) и е).

Or. pl

Изменение 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103aв (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ав
Такса за свръхпроизводство при 

директните продажби
1. При директните продажби 
вноската на всеки производител 
към таксата за 
свръхпроизводство се определя с 
решение на съответната 
държава членка, при 
възможност, след 
преразпределяне на 
неизползваните части от 
националната квота за 
директните продажби на 
съответното териториално 
или национално равнище.
2. Държавите членки определят 
основа за изчисляване на 
вноските на производителите 
към таксата за 
свръхпроизводство, дължима за 
цялото количество продадено 
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или преотстъпено мляко или 
мляко, използвано за 
производство на продадени или 
преотстъпени млечни 
продукти, чрез прилагане на 
критерии, определени от 
Комисията чрез делегирани 
актове съгласно член 160.
3. При окончателното 
изчисляване на таксата за 
свръхпроизводство не се вземат 
предвид никакви корекции, 
свързани със съдържанието на 
мазнини.
4. Чрез актове за изпълнение 
съгласно член 105х, Комисията 
определя правилата и датата за 
плащане на таксата за 
свръхпроизводство на 
компетентните органи на 
държавите членки.

Or. pt

Изменение 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103aв (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ав
Такса за свръхпроизводство при 

директните продажби
1. При директните продажби 
вноската на всеки производител 
към таксата за 
свръхпроизводство се определя с 
решение на съответната 
държава членка след 
преразпределяне на 
неизползваните части от 
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националната квота за 
директните продажби на 
съответното териториално 
или национално равнище.
2. Държавите членки определят 
основа за изчисляване на 
вноските на производителите 
към таксата за 
свръхпроизводство, дължима за 
цялото количество продадено 
или преотстъпено мляко или 
мляко, използвано за 
производство на продадени или 
преотстъпени млечни 
продукти, чрез прилагане на 
критерии, определени от 
Комисията.
3. При окончателното 
изчисляване на таксата за 
свръхпроизводство не се вземат 
предвид никакви корекции, 
свързани със съдържанието на 
мазнини.
4. Комисията определя как и 
кога се заплаща таксата за 
свръхпроизводство на 
компетентните органи на 
съответната държава членка.

Or. es

Изменение 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
 Член 103aг (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аг
Надплатени или неплатени суми

1. Когато при доставки или преки 
продажби е дължима такса за 
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свръхпроизводство и събраните от 
производителите суми надвишават 
тази такса, държавата членка може:
а) да използва частично или изцяло 
надвнесените суми, за да финансира 
мерките по буква а) от член 105л, 
параграф 1 и/или
б) да ги преразпредели частично или 
изцяло към производители, които:
i) попадат в обхвата на 
приоритетните категории, посочени 
от държавите членки въз основа на 
обективни критерии и в рамките на 
периода, определен от Комисията с 
делегирани актове съгласно член 105ч, 
буква ж) или
ii) са засегнати от извънредна 
ситуация вследствие на национално 
правило, което няма отношение към 
квотната система за мляко и други 
млечни продукти, определена в тази 
глава.
2. Ако се установи, че не е дължима 
такса за свръхпроизводство, всички 
авансови плащания, събрани от 
купувачите или от държавата
членка, се възстановяват не по-късно 
от края на следващия 
дванадесетмесечен период.
3. Ако купувачът не изпълни 
задължението да събере вноските на 
производителите за таксата за 
свръхпроизводство в съответствие с 
член 74, държавата членка може да 
събере неплатените суми директно 
от производителя, без да се засягат 
всякакви глоби, които тя може да 
наложи на неизправния купувач.
4. Ако даден производител или купувач 
не спази сроковете за плащане, върху 
закъснелите плащания към 
държавата членка се дължи лихва. 
Комисията определя приложимата 
лихва посредством актове за 
изпълнение съгласно член 105ш, буква 
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д).

Or. pl

Изменение 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
 Член 103aг (нов)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Член 103аг
Надплатени или неплатени суми
1. Когато е установено, че се 
дължи такса за 
свръхпроизводство за 
доставките или директните 
продажби и че вноските, 
събирани от производителите 
надвишават таксата, 
държавата членка може да:
а) използва цялата или част от 
надвнесената сума, за да 
финансира мерките, посочени в 
параграф 1, буква а) на член 105к; 
и/или
б) преразпредели цялата сума 
или част от нея на 
производителите, които:
– попадат в приоритетни 
категории, определени от 
държавата членка въз основа на 
обективни критерии и период, 
установени от Комисията, или
– се намират в извънредна 
ситуация вследствие на 
национална разпоредба, 
необвързана с квотната система 
за мляко и други млечни 
продукти, установена в 
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настоящата глава.
2. Ако е установено, че не се 
дължи такса за 
свръхпроизводство, всички 
авансови плащания, събрани от 
изкупвачите или държавата 
членка, трябва да бъдат 
върнати най-късно до края на 
следващия дванадесетмесечен 
период.
3. Когато даден изкупвач не е 
изпълнил задължението си да 
събира вноските на 
производителите към таксата 
за свръхпроизводство в 
съответствие с член 105р, 
държавата членка може да 
събира неплатените суми 
директно от производителя, без 
да се засягат възможните 
санкции, които тя може да 
наложи на изкупвача.
4. Когато даден производител 
или изкупвач не спази крайния 
срок за плащане, лихвата за 
забава, определена от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2, 
се заплаща на държавата 
членка.

Or. pt

Изменение 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
 Член 103aг (нов)



AM\910137BG.doc 31/201 PE494.588v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103аг
Надплатени или неплатени 

суми 
1. Когато е установено, че се 
дължи такса за 
свръхпроизводство за 
доставките или директните 
продажби и че вноските,
събирани от производителите 
надвишават таксата, 
държавата членка може да:
а) използва цялата или част от 
надвнесената сума, за да 
финансира мерките, посочени в 
параграф 1, буква а) на член 
101й; и/или
б) преразпредели цялата сума 
или част от нея на 
производителите, които:
– попадат в приоритетни 
категории, определени от 
държавата членка въз основа на 
обективни критерии и период, 
установени от Комисията, или
– се намират в извънредна 
ситуация вследствие на 
национална разпоредба, 
необвързана с квотната 
система за мляко и други 
млечни продукти, установена в 
настоящата глава.
2. Ако е установено, че не се 
дължи такса за 
свръхпроизводство, всички 
авансови плащания, събрани от 
изкупвачите или държавата 
членка, трябва да бъдат 
върнати най-късно до края на 
следващия дванадесетмесечен 
период.
3. Когато даден изкупвач не 
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изпълнява задължението си да 
събира вноските на 
производителите към таксата 
за свръхпроизводство в 
съответствие с член 101р, 
държавата членка може да 
събира неплатените суми 
директно от производителя, без 
да се засягат възможните 
санкции, които тя може да 
наложи на изкупвача.
4. Когато даден производител 
или изкупвач не спази крайния 
срок за плащане, лихвата за 
забава, определена от 
Комисията, се заплаща на 
държавата членка.

Or. es

Изменение 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
 Член 103aд (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ад
Подраздел IV

Процедурни разпоредби
Делегирани правомощия

С цел да се гарантира постигането на 
целта на квотната система за мляко, 
по-специално ефективното
използване на индивидуалните квоти 
и правилното изчисляване, събиране и 
използване на таксата, Комисията 
приема, посредством делегирани 
актове, правила по отношение на:
а) временното и окончателното 
преобразуване на квотите;
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б) условията, ръководещи 
предлаганото мляко и млечни 
продукти, които следва да се вземат 
предвид за целите на изчисляването 
на таксата за свръхпроизводство; 
в) преразпределянето на 
неизползваната квота;
г) регулиране на коригирането на 
съдържанието на мазнини;
д) задължението на производителите 
да доставят на одобрени купувачи;
е) критериите за одобрение на 
купувачите от държавите членки;
ж) обективните критерии за 
преразпределяне на таксата за 
свръхпроизводство;
з) коригирането на определението на 
„преки продажби“, вземайки предвид 
определението на „доставки“, 
посочено в член 105б, параграф 1, 
буква е).

Or. pl

Изменение 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
 Член 103aе (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ае
Изпълнителни правомощия

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема всички 
необходими правила за изпълнение на 
квотите за мляко, включително:
а) окончателни преобразувания на 
квотите и разделяне на 
националната квота между доставки 
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и преки продажби въз основа на 
нотификациите на държавата
членка;
б) установяване на коефициент за 
съдържание на мазнини на 
индивидуалната квота, за корекция на 
съдържанието на мазнини и за 
отчитане на превишаването на 
съдържанието на мазнини на 
националната квота;
в) определяне на еквивалентни 
стойности за мляко от държавите
членки;
г) процедурата, сроковете и 
правопораждащите действия за 
приложимия обменен курс по 
отношение на плащането на таксата 
и за преразпределяне на 
надплатената такса, намаляване на 
авансовите плащания при неспазване 
на сроковете;
д) приложими лихвени проценти при 
закъснели плащания, правилно 
начисляване на таксата и използване 
на 1 % недължима такса на ЕФГЗ;
е) уведомяване на производителите за 
новите определения, съобщаване на 
индивидуалните квоти и 
нотификация във връзка с таксата;
ж) съобщаване на информацията 
относно прилагането на реда за 
таксата в сектор на млякото;
з) изготвяне на отчет на доставките 
и декларации за преките продажби;
i) декларациите, които следва да се 
изготвят, отчетите, които трябва 
да се поддържат и информацията, 
която се предоставя на купувачите и 
производителите;
й) проверки на доставките и преките 
продажби.

Or. pl
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Обосновка

Премахването на квотите за мляко означава увеличаване на броя на по-слабите 
земеделски стопанства и региони, които трябва да спрат да произвеждат. Въпреки 
кризата на пазара на мляко през 2008 г. и 2009 г., квотната система се доказа като 
ефективен стабилизиращ фактор. Квотите носят полза на земеделските стопани по 
отношение на позицията им спрямо купувачите на мляко и позволяват 
продължаването на производството в региони, където млекопроизводството има 
особено значение отвъд чисто икономическите фактори. Квотната система за мляко 
доказа ефективността си в течение на много години и не трябва да бъде премахвана.

Изменение 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Част 2 – дял 2 – глава 2 – раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es

Обосновка

ОСП трябва да насърчава концентрирането на земеделски кооперации и да подкрепя 
въвеждането на договори между производителя и преработвателната 
промишленост, като транспонира предложението от млечния сектор в други 
сектори.

Изменение 1579
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадена държава членка 
реши, че за всяка доставка на 
сурово мляко от селскостопански 
производител на преработвател на 
сурово мляко трябва да се 
сключи писмен договор между 

За всяка доставка на сурово 
мляко от селскостопански 
производител на преработвател на 
сурово мляко следва да се сключи 
писмен договор между страните, 
който трябва да отговаря на 
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страните, такива договори трябва 
да отговарят на посочените в 
параграф 2 условия.

посочените в параграф 2 условия.

Or. fr

Обосновка

Вместо да се остави на държавите членки да избират дали да сключват договори, 
трябва да се въведе задължение за сключване на договори на европейско равнище, за да 
се гарантира общ пазар на млякото, да се предотврати създаването на неблагоприятна 
обстановка между производителите и да се избегне появата на вредна конкуренция
между държавите членки, които са избрали да се сключват договори, и онези, които са 
избрали противното.

Изменение 1580
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2 – буква в) – подточка i) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– е фиксирана и посочена в 
договора, и/или

– е фиксирана и посочена в 
договора, покрива минимум 
производствените разходи, в 
които се вземат предвид 
разходите за електроенергия, 
тор, храна за животните, 
наемът и други съществени 
разходи, като цените 
съответно се актуализират, 
и/или

Or. fr

Изменение 1581
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2 – буква в) – подточка i) – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– е фиксирана и посочена в 
договора, и/или

– е фиксирана и посочена в 
договора и отразява 
действителните 
производствени разходи, и/или

Or. fr

Обосновка

Като важно условие в договорите следва да бъде посочено, че договорените цени 
трябва да отразяват действителните производствени разходи. Финансовото 
положение на производителите няма да се подобри, докато не започне да се изпълнява 
това условие.

Изменение 1582
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2 – буква в) – подточка i) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– се променя само в зависимост от
посочени в договора фактори, по-
специално развитието на 
пазарната ситуация въз основа на 
пазарни показатели, доставеното 
количество и качеството или 
състава на доставеното сурово 
мляко,

– се променя само в зависимост от 
посочени в договора фактори, по-
специално действителните 
производствени разходи, 
развитието на пазарната ситуация 
въз основа на пазарни показатели, 
доставеното количество и 
качеството или състава на 
доставеното сурово мляко,

Or. fr

Обосновка

Като важно условие в договорите следва да бъде посочено, че договорените цени 
трябва да отразяват действителните производствени разходи. Финансовото 
положение на производителите няма да се подобри, докато не започне да се изпълнява 
това условие.
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Изменение 1583
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2 – буква в) – подточка i) – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– взема предвид разходите, свързани с 
инвестиции за устойчивост на 
земеделския стопанин;

Or. en

Изменение 1584
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 2 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) продължителността на 
договора, който може да е 
безсрочен с клаузи за 
прекратяване.

iii) продължителността на 
договора, който може да е 
безсрочен с клауза за 
индексиране и предоговаряне на 
цената, вследствие на 
необичайна промяна в 
производствените разходи, и 
клаузи за прекратяване.

Or. fr

Изменение 1585
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички елементи на 
договорите за доставка на 

заличава се
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сурово мляко, сключени от 
селскостопански 
производители, изкупвачи или 
преработватели на сурово 
мляко, включително 
елементите, посочени в 
параграф 2, буква в), се 
договарят свободно между 
страните.

Or. fr

Изменение 1586
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 104 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел постигане на еднакво 
прилагане на настоящия член, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки. 
Посоченият акт за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

заличава се

Or. de

Изменение 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es



PE494.588v01-00 40/201 AM\910137BG.doc

BG

Изменение 1588
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Договорите за доставка на сурово 
мляко от селскостопански производител 
на преработвател на сурово мляко или 
на изкупвач по смисъла на член 104, 
параграф 1, втора алинея, могат да 
бъдат договаряни от организация на 
производители в сектора на млякото и 
млечните продукти, която е призната 
съгласно член 106, от името на 
членуващите в нея селскостопански 
производители за част или за цялата им 
обща продукция.

1. Договорите за доставка на сурово 
краве мляко от земеделски 
производител на преработвател на 
сурово краве мляко или на 
млeкосъбирател по смисъла на член 104, 
параграф 1, втора алинея, могат да 
бъдат договаряни от организация на 
производители в сектора на млякото и 
млечните продукти, която е призната по 
член 106, от името на членуващите в нея 
земеделски производители за част или 
за цялата им обща продукция.

Or. en

Изменение 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 105а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105а
Преходни мерки за прекратяването 

на квотния режим за мляко
1. Определените в приложение VIII 
национални квоти се увеличават с 5 % 
през 2014/2015 г. предвид последната 
година от квотния режим за мляко и 
по-специално условията, 
съществуващи в някои държави 
членки. 
2. Такса за свръхпроизводство се 
плаща за мляко и други млечни 
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продукти, които се предлагат на 
пазара в превишение на националната 
квота, установена в съответствие с 
подраздел II.
Установява се такса в размер на 
27,83 EUR за 100 килограма мляко.
За 2014/2015 г. обаче таксата се 
определя в размер на 10,00 EUR за 
100 килограма мляко.

Or. en

Обосновка

В съответствие с ангажимента на Съвета в прегледа на състоянието на ОСП от 
2008 г. за гарантиране на гладкото премахване на квотната система за мляко във 
всички държави членки.

Изменение 1590
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 105а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105а
Правила за предлагане на пазара с цел 

подобряване и стабилизиране на 
функционирането на общия пазар на 

мляко
С оглед на подобряването и 
стабилизирането на 
функционирането на вътрешния 
пазар, държавите членки 
производители могат да определят 
пазарни правила за управление на 
предлагането, по-специално чрез 
изпълнение на решенията, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108. До 
момента, в който мерките, 
предприети от организациите 
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съгласно членове 106 и 108 развият 
пазарната мощ, необходима за 
коригиране на предлагането към 
търсенето въз основа на конкретни 
решения, на производителите трябва 
да се гарантира минимална степен на 
пазарна стабилност с помощта на 
подходяща пазарна организация, 
която да поддържа производството в 
съответствие с европейското 
търсене. Поради тази причина 
прилагането на квотната система за 
мляко следва да се удължи до 2017 г.

Or. de

Изменение 1591
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители в сектора на плодовете 
и зеленчуците и могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители в други сектори

Or. en

Изменение 1592
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:
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Or. en

Обосновка

Държавите членки не следва да бъдат задължени да признават организации на 
производители при определени условия. Те следва да могат да го правят по собствена 
преценка.

Изменение 1593
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. en

Изменение 1594
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. lv

Изменение 1595
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. en

Изменение 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. en

Изменение 1597
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. en

Обосновка

Признаването на организации на производители не следва да бъде задължително, а да 
се решава от отделните държави членки. Този подход съответства на принципа на 
субсидиарност и позволява на държавите членки да оценят тези организации в 
съответствие със специфичните национални условия.
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Изменение 1598
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. en

Изменение 1599
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. en

Обосновка

Не следва да съществува задължително изискване държавите членки да признават 
организации на производители. Целта на задължителното признаване е неясна и 
последствията са непредвидими. Всички политически инициативи в рамките на 
хранителната верига следва да бъдат на доброволна основа. Предложението на 
Комисията вече съдържа подходящия обхват на дейности на организации на 
производители. Засилването на ролята на земеделските стопани във веригата на 
хранителната стойност е важна. Но предложението на Комисията вече съдържа 
подходящия обхват на дейности на организации на производители.

Изменение 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производители, които:

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, организации на 
производители, които:

Or. en

Изменение 1601
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се състоят от производители от 
някой от секторите, изброени в 
член 1, параграф 2;

а) се състоят от земеделски стопани от 
конкретен сектор, посочен в член 1, 
параграф 2;

Or. en

Изменение 1602
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се състоят от производители от 
някой от секторите, изброени в 
член 1, параграф 2;

а) се състоят и контролират от 
земеделски стопани от конкретен 
сектор, посочен в член 1, параграф 2;

Or. en

Обосновка

1) Организациите на производителите помагат за засилване на позицията на 
земеделските стопани в хранителната верига (вместо преработвателите). Ако се 
прилага формулировката в предложението („производители“), това може да включва 
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и асоциации на преработвателите. 2) Важно е организациите на производителите да 
могат да бъдат контролирани от техните членове (=земеделските стопани) по всяко 
време. 3) Земеделските стопани само от един и същи сектор следва да могат да се 
обединяват в организации на производители.

Изменение 1603
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се състоят от производители от някой 
от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2;

а) се състоят и контролират от 
производители от някой от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2;

Or. en

Изменение 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се състоят от производители от някой 
от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2;

а) се състоят и контролират от 
производители от някой от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2;

Or. en

Изменение 1605
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са учредени по инициатива на б) са учредени по инициатива на 
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производителите; земеделските стопани;

Or. en

Обосновка

Организациите на производителите помагат за засилване на позицията на 
земеделските стопани в хранителната верига (вместо преработвателите). Ако се 
прилага формулировката в предложението („производители“), това може да включва 
и асоциациите на преработвателите.

Изменение 1606
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са учредени по инициатива на 
производителите;

б) са учредени по инициатива на 
земеделските стопани;

Or. en

Изменение 1607
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са учредени по инициатива на 
производителите;

б) са учредени по инициатива на 
производителите и се контролират и 
притежават от производителите;

Or. en

Изменение 1608
Rareş-Lucian Niculescu
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Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са учредени по инициатива на 
производителите;

б) са учредени по инициатива на 
производителите и разполагат с 
подходящи човешки, материални или 
технически ресурси за осъществяване 
на дейностите им

Or. en

Изменение 1609
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разполагат с подходящи човешки, 
материални или технически ресурси 
за осъществяване на дейностите им;

Or. en

Изменение 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат специфична цел, която 
може да включва поне една от
следните цели:

в) имат следните специфични 
цели:

Or. es
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Изменение 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат специфична цел, която 
може да включва поне една от 
следните цели:

в) имат специфична цел за 
изпълнение на поне две от
подточките i), ii) или iii), с 
възможност за доброволно 
включване на някоя от следните 
цели:

Or. es

Обосновка

За да се избегне отдалечаване от основната цел, към която в продължение на години 
се стремят организациите на производители на плодове и зеленчуци, а именно 
концентриране на доставките с цел търговска реализация, тези организации следва да 
разработват оперативни програми, насочени към същата основна цел.

Изменение 1612
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) гарантиране, че продукцията е 
планирана и приспособена към 
търсенето, по-специално по 
отношение на качеството и 
количеството;

заличава се

Or. en

Изменение 1613
Marc Tarabella
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Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) гарантиране, че продукцията е 
планирана и приспособена към 
търсенето, по-специално по 
отношение на качеството и 
количеството,

(i) гарантиране, че продукцията е 
планирана и приспособена към 
търсенето, по-специално по 
отношение на качеството и 
количеството, чрез инструменти 
за регулиране на обема;

Or. fr

Обосновка

Инструментите, предоставени на организациите на производители, за регулиране на 
производството трябва да бъдат съгласувани с регулирането на доставките.

Изменение 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) концентриране на предлагането и 
предлагане на пазара на продуктите на 
членовете ѝ;

ii) концентриране на предлагането и 
предлагане на пазара на продуктите на 
членовете ѝ, включително договаряне 
на цените от името на нейните 
членове по отношение на част или 
цялото им съвместно производство;

Or. en

Изменение 1615
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) концентриране на 
предлагането и предлагане на 

ii) концентриране на предлагането 
и предлагане на пазара на 
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пазара на продуктите, 
произведени от членовете ѝ.

продуктите, произведени от 
членовете й, включително 
договарянето на цени от името 
на производителите, членове на 
тези организации, и 
отчитането на част или на 
цялото общо производство;

Or. fr

Изменение 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) концентриране на предлагането и 
предлагане на пазара на продуктите на 
членовете ѝ;

ii) концентриране на предлагането и 
пряко предлагане на пазара на 
продуктите на членовете ѝ;

Or. it

Изменение 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на 
производствените разходи и 
стабилизиране на 
производствените цени,

iii) и постигане на една или 
няколко от специфичните цели, 
посочени в точка в) на член 
106а;

Or. es
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Изменение 1618
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на производствените 
разходи и стабилизиране на цените на 
производителите;

iii) максимално намаляване на 
производствените разходи и 
стабилизиране на цените на 
производителите;

Or. en

Изменение 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на производствените 
разходи и стабилизиране на цените на 
производителите;

iii) оптимизиране на производствените 
разходи и стабилизиране на цените на 
производителите например чрез 
осигуряване на инструменти за 
управление на риска; 

Or. en

Изменение 1620
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на 
производствените разходи и 
стабилизиране на 
производствените цени,

iii) оптимизиране на 
производствените разходи и 
стабилизиране на 
производствените цени, 
например чрез мерките, 
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посочени в членове 38–40 на 
Регламент (ЕС) №[...] [RDR];  

Or. fr

Изменение 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) оптимизиране на 
производствените разходи и 
стабилизиране на 
производствените цени,

iii) оптимизиране на 
производствените разходи и 
стабилизиране на 
производствените цени, както и 
гарантиране на разумни цени за 
потребителите в 
съответствие с 
производствените цени;

Or. pt

Изменение 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) определяне на договорните 
условия;

Or. en

Изменение 1623
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 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) проучване на устойчивите 
производствени методи и 
развитието на пазарите,

заличава се

Or. es

Изменение 1624
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) проучване на устойчивите 
производствени методи и развитието на 
пазарите,

iv) проучване на икономически
устойчивите производствени методи, 
иновативните практики, 
икономическата 
конкурентоспособност и развитието на 
пазарите,

Or. en

Изменение 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване и осигуряване на 
техническа помощ за 
използването на 
природосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники,

заличава се
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Or. es

Изменение 1626
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване и осигуряване на 
техническа помощ за използването на 
природосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники,

v) насърчаване и осигуряване на 
техническа помощ за подобряване на 
икономическата 
конкурентоспособност и 
производствени техники,

Or. en

Изменение 1627
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване и осигуряване на 
техническа помощ за използването на 
природосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники,

v) насърчаване и осигуряване на 
техническа помощ за използването на 
природосъобразни практики за 
отглеждане, производствени техники и 
стабилни практики и методи за 
хуманно отношение към животните,

Or. en

Изменение 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vа) (нова)



AM\910137BG.doc 57/201 PE494.588v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) насърчаване и предоставяне на 
техническа помощ за използването на 
производствени стандарти, 
подобряване на качеството на 
продуктите и разработване на 
продукти със защитено наименование 
за произход, защитено географско 
указание или с национални етикети 
за качество.

Or. en

Изменение 1629
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) насърчаване и предоставяне на 
техническа помощ за използването на 
производствени стандарти, 
подобряване на качеството на 
продуктите и разработване на 
продукти със защитено наименование 
за произход, защитено географско 
указание или с национални етикети 
за качество;

Or. en

Изменение 1630
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) насърчаване и предоставяне на 
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помощ за разработването на 
продукти със защитено наименование 
за произход или защитено географско 
указание;

Or. en

Обосновка

Желателно е организациите на производителите да помагат на земеделските 
стопани да се възползват от възможностите, предоставени от защитените 
наименования за произход/защитените географски указания.

Изменение 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) да се определят по-строги 
правила за производство и 
предлагане на пазара при 
първото предлагане на 
продуктите на пазара от тези 
на Съюза и от националните 
правила;

Or. fr

Изменение 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка v а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) да се установят по-строги 
правила за производство и 
предлагане на пазара от тези на 
Съюза или от националните 
правила;
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Or. es

Изменение 1633
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vб) разработване на инициативи за 
подобряване на качеството и 
иновации в производството на 
хранителни продукти;

Or. en

Изменение 1634
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) управление на вторичните 
продукти и на отпадъците, по-
специално с цел опазване на 
качеството на водата, почвите и 
ландшафта и запазване или 
насърчаване на биологичното 
разнообразие, както и

заличава се

Or. en

Изменение 1635
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) управление на вторичните 
продукти и на отпадъците, по-
специално с цел опазване на 
качеството на водата, почвите и 
ландшафта и запазване или 
насърчаване на биологичното 
разнообразие, както и

заличава се

Or. en

Изменение 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) управление на вторичните 
продукти и на отпадъците, по-
специално с цел опазване на 
качеството на водата, почвите 
и ландшафта и запазване или 
насърчаване на биологичното 
разнообразие, и

заличава се

Or. es

Изменение 1637
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) допринасяне за устойчивото 
използване на природните ресурси и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата;

заличава се
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Or. en

Изменение 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) допринасяне за устойчивото 
използване на природните 
ресурси и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата;

заличава се

Or. es

Изменение 1639
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) допринасяне за устойчивото
използване на природните 
ресурси и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата;

vii) допринасяне за използването 
на напреднали и устойчиви 
производствени системи за 
запазване на природните ресурси, 
като се отчита и изменението 
на климата;

Or. fr

Изменение 1640
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) развиване на инициативи за 
засилване на икономическата 
устойчивост и икономическата 
конкурентоспособност на 
производителите и за увеличаване на 
иновациите;

Or. en

Изменение 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) разработване на 
инициативи за подобряване на 
качеството и иновативния 
характер на хранителните 
продукти;

Or. es

Изменение 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) разработване на 
инициативи за подобряване на 
качеството и иновативния 
характер на хранителните 
продукти;

Or. es
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Изменение 1643
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) гарантиране на получаването от 
производителите от признати 
организации на производителите на 
разумни компенсации за разходите за 
инвестиции, свързани с въпроси като 
околната среда и хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) прилагане на съвместни 
мерки за предотвратяване и 
управление на икономическите 
рискове, по-специално 
фондовете за субсидии, посочени 
в член 109в;

Or. fr

Изменение 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) предприемане на действия за 
подобряване на качеството, най-вече 
на етапа на пускането на пазара;

Or. it

Изменение 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) повишаване на пазарната 
стойност на продукцията, 
включително чрез 
преработвателната дейност.

Or. es

Обосновка

Трябва ясно да се формулира и да се подчертае, че един от начините за увеличаване на 
стойността на продукцията е чрез преработвателната дейност.

Изменение 1647
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – точка viiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) гарантиране на справедливи и 
разумни цени за производителите, 
които да вземат предвид разходите 
им, свързани с устойчивостта и 
хуманното отношение към 
животните;
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Or. en

Изменение 1648
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка viiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viib) развиване на инициативи в 
сферата на популяризирането и 
предлагането на пазара;

Or. en

Изменение 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка viiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiб) оптимизиране на 
производството от самите 
участници, включително 
преработвателната дейност;

Or. es

Изменение 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка viiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiб) прилагане на политики, насочени 
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към укрепването на организациите на 
производителите и асоциациите на 
организациите на производители от 
организационна, търговска и 
финансова гледна точка.

Or. it

Изменение 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка viiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiб) разработване на инициативи за 
подобряване на качеството и 
иновативния характер на 
хранителните продукти;

Or. es

Обосновка

Считаме, че организациите на производители са подходяща рамка за подобряване на 
качеството и иновациите, така че тези цели следва да бъдат включени в техните 
специфични цели.

Изменение 1652
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква в) – подточка viiв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiв) уреждане от тяхно име или, 
където е възможно, от името на 
техните членове, на договори с 
клиенти за предлагане на 
селскостопанска продукция;

Or. en
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Изменение 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не заемат господстващо положение 
на даден пазар, освен когато това е 
необходимо за изпълнение на целите 
на член 39 от Договора.

заличава се

Or. en

Изменение 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не заемат господстващо 
положение на даден пазар, освен 
когато това е необходимо за 
изпълнение на целите на член 39 
от Договора.

заличава се

Or. es

Изменение 1655
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не заемат господстващо 
положение на даден пазар, освен 

заличава се
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когато това е необходимо за 
изпълнение на целите на член 39 
от Договора.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид, че европейското конкурентно право забранява единствено 
злоупотребата с господстващо положение и че производителите са в най-слабата 
позиция сред операторите в хранителната верига, за да се гарантира концентриране 
на доставките и защита правото на договаряне на производителите, трябва да бъде 
изтрита буква г) от параграф 1 на член 106.

Изменение 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не заемат господстващо положение 
на даден пазар, освен когато това е 
необходимо за изпълнение на целите 
на член 39 от Договора.

заличава се

Or. it

Изменение 1657
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не заемат господстващо положение 
на даден пазар, освен когато това е 
необходимо за изпълнение на целите 
на член 39 от Договора.

г) не изключват конкуренцията.
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Or. en

Обосновка

Член 102 от Договора забранява злоупотребата с господстващо положение. Той не 
предвижда санкции за заемането на господстващо положение като такова. Поради 
това би било дискриминация организациите на производители да нямат право да 
заемат господстващо положение. Вместо това се предлага организациите на 
производители да не „изключват конкуренцията“.

Изменение 1658
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не заемат господстващо положение 
на даден пазар, освен когато това е 
необходимо за изпълнение на целите 
на член 39 от Договора.

г) не изключват конкуренцията.

Or. en

Изменение 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не заемат господстващо положение на 
даден пазар, освен когато това е 
необходимо за изпълнение на целите на 
член 39 от Договора.

г) не заемат господстващо положение на 
даден пазар, освен когато това е 
необходимо за изпълнение на целите на 
член 39 от Договора. Съществува 
опровержимо предположение за 
господстваща позиция във връзка с 
дейностите на група производители 
или на сдружение на групи от 
производители, ако техният дял от 
общото национално производство на 
съответния продукт надвишава 33 % 
или ако делът им от общото 
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производство на Съюза надвишава 
3,5 %.

Or. en

Изменение 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) пазарни продукти, които не 
влизат в обхвата на приложение I от 
Договора, при условие че делът на 
продадените продукти, които не 
влизат в обхвата на приложение I, не 
надвишава 49 % от общия обем, 
пуснат на пазара, без това да води до 
отнемането на официалния статут 
на организация на производители в 
признатия селскостопански сектор.

Or. de

Обосновка

С цел увеличаване на конкурентоспособността на някои селскостопански продукти, 
които имат по-високи производствени цени от идентични продукти, внесени от 
трети държави, може да си струва дадена призната организация на 
производителите да предлага на пазара продукти, които не влизат в обхвата на 
приложение I от Договора (например призната организация на производителите на 
алкохол от земеделски произход може да предлага на пазара и алкохолни напитки, 
които не влизат в обхвата на приложение I от Договора).

Изменение 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) пазарни продукти, които не 
влизат в обхвата на приложение I от 
Договора, при условие че делът на 
продадените продукти, които не 
влизат в обхвата на приложение I не 
надвишава 49 % от общия обем, 
пуснат на пазара, без това да води до 
отнемането на официалния статут 
на организация на производители в 
признатия селскостопански сектор.

Or. de

Изменение 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разполагат с необходимите 
технически средства, за да 
извършват дейността си. 

Or. es

Изменение 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предлагат на пазара цялата 
си продукция посредством 
организацията на 
производители;
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Or. es

Обосновка

Необходимо е да се включат разпоредбите, предвидени в действащите разпоредби 
относно задължението за членове на организации на производители да продават 
цялата си продукция чрез тези организации, както и изключения, които могат да 
възникнат.

Изменение 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) да заплащат предвидените в 
устава на организацията 
финансови вноски за създаване и 
захранване на оперативния 
фонд, предвиден в член 30.

Or. es

Обосновка

Това е ясно задължение за членовете на организациите на производители и трябва да 
бъде включено като такова.

Изменение 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от горепосоченото, 
организациите на 
производители, учредени от 
производителите в сектора на 
плодовете и зеленчуците, 
маслиновото олио и виното, 
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трябва да включват поне една 
от целите от подточки i), ii) 
или iii).

Or. es

Обосновка

Организации на производители на плодове и зеленчуци в продължение на години 
работят с основната цел да се концентрира предлагането с цел търговска 
реализация, както е предвидено в законодателството на Общността (член 122 буква 
в) от Регламент 1234/2007, който съответства на целите в параграф в), подточки  i), 
ii) и iii).

Изменение 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от горепосоченото, 
организациите на 
производители, учредени от 
производителите в сектора на 
плодовете и зеленчуците, 
маслиновото олио и виното, 
трябва да включват поне една 
от целите от подточки i), ii) 
или iii).

Or. es

Изменение 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сектора на плодовете и 
зеленчуците организациите на 
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производители преследват поне една 
от целите, посочени в член 106, 
параграф 1, буква в), подточки i)— iii).

Or. en

Изменение 1668
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сектора на плодовете и 
зеленчуците организациите на 
производители трябва да 
преследват поне една от 
целите, посочени в член 106, 
параграф 1, буква в), подточки i), 
ii) и iii).

Or. fr

Изменение 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не се прилага по 
отношение на кооперативи.

Or. en

Обосновка

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers’ 
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role in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has 
the appropriate scope for producer organisations’ activities.

Изменение 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производителите в сектора на 
плодовете и зеленчуците и в сектора 
на маслиновото масло и трапезните 
маслини, които отговарят на 
критериите, посочени в параграф 1 и 
които, в случая на организациите на 
производителите в сектора на 
плодовете и зеленчуците, се стремят 
да постигнат най-малко една от 
целите по параграф 1, буква в), точки 
i)—iii).

Or. en

Изменение 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, буква д) в случаите, 
когато организацията на 
производители е дала 
разрешение и не е налице 
нарушение на правилата и 
условията, установени от 
организацията на 
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производители, членуващите 
производители могат:
а) да продават не повече от 
определен процент от своята 
продукция и/или продукти пряко 
в своите стопанства и/или 
извън тях на потребители за 
техни лични нужди, като тези 
проценти се определят от 
държавите членки не по-ниски 
от 10 %;
б) да предлагат на пазара сами 
или чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
количества продукти, които са 
незначителни спрямо обема на 
предлаганата на пазара 
продукция от собствената им 
организация;
в) да предлагат на пазара сами 
или чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
продукти, които поради своите 
характеристики не се включват 
обичайно в търговската 
дейност на съответната 
организация на производители.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се включат разпоредбите, предвидени в действащите разпоредби 
относно задължението за членове на организации на производители да продават 
цялата си продукция чрез тези организации, както и изключения, които могат да 
възникнат.

Изменение 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 106а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 106а
Устави на организациите на 

производители
1. Уставът на организацията на 
производители изисква от 
производителите, които са 
нейни членове, по-специално:
а) да прилагат приетите от 
организацията на 
производители правила, 
свързани с отчитането на 
продукцията, производството, 
предлагането на пазара и 
опазването на околната среда;
б) да бъдат членове само на една 
организация на производители 
за всеки конкретен 
експлоатационен продукт, без 
да се засяга възможността за 
дерогация, предоставена от 
заинтересованата държава 
членка, в надлежно обосновани 
случаи, когато членуващите в 
организация производители 
притежават две отделни 
производствени единици, 
разположени в различни 
географски области;
в) да предоставят 
информацията, искана от 
организацията на 
производители за 
статистически цели, по-
специално информация за 
засети площи, произведени 
количества, добиви и директни 
продажби;
2. Уставът на организацията на 
производители предвижда също 
така:
а) процедури за определяне, 
приемане и изменение на 
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правилата, посочени в 
параграф 1;
б) налагането на задължение на 
членовете за финансови вноски, 
необходими за финансиране на 
организацията на 
производители;
в) правила, които позволяват на 
членуващите производители да 
контролират по демократичен 
начин своята организация и 
решенията й;
г) санкции за нарушаване на 
задълженията, залегнали в 
устава, по-специално неплащане 
на финансови вноски, или за 
нарушаване на правилата, 
приети от организацията на 
производители;
д) правила за приемане на нови 
членове, и по-специално 
минимален срок на членство, 
който не може да бъде по-малък 
от една година; 
е) счетоводни и бюджетни 
правила, необходими за 
работата на организацията.
3. Организациите на 
производители се счита, че 
действат от името и за сметка 
на своите членове по отношение 
на икономическите въпроси в 
рамките на правомощията си, 
независимо дали 
производителите са 
прехвърлили на организациите 
на производители 
собствеността на 
съответните продукти.

Or. fr
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Изменение 1673
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 106а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 106а
Устави на организациите на 

производители
1. Уставът на организацията на 
производители изисква от 
производителите, които са нейни 
членове, по-специално:
а) да спазват приетите от 
организацията на производители 
правила, свързани с отчитането на 
продукцията, производството, 
предлагането на пазара и опазването 
на околната среда;
б) да бъдат членове само на една 
организация на производители, която 
договаря цените за всеки продукт на 
стопанството, без да се засяга 
възможността за дерогация, 
предоставена от заинтересованата 
държава членка, в надлежно 
обосновани извънредни случаи, когато 
членуващите в организацията 
производители притежават две 
отделни производствени единици, 
разположени в различни географски 
области;
в) да предоставят информацията, 
искана от организацията на 
производители за статистически 
цели, по-специално информация за 
засети площи, произведени 
количества, добиви и директни 
продажби;
2. Уставът на организацията на 
производители предвижда също така:
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а) процедури за определяне, приемане 
и изменение на правилата, посочени в 
параграф 1;
б) налагането на задължение на 
членовете за финансови вноски, 
необходими за финансиране на 
организацията на производители;
в) правила, които позволяват на 
членуващите производители да 
упражняват демократичен контрол 
над своята организация и решенията 
ѝ;
г) санкции за нарушаване на 
задълженията, залегнали в устава, 
по-специално неплащане на 
финансови вноски, или за нарушаване 
на правилата, приети от 
организацията на производители;
д) правила за приемане на нови 
членове, и по-специално минимален 
срок на членство, който не може да 
бъде по-малък от една година;
е) счетоводни и бюджетни правила, 
необходими за работата на 
организацията.
3. Организациите на производители се 
разглеждат като действащи в името 
на и от страна на своите членове по 
въпросите от икономически 
характер.

Or. de

Изменение 1674
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 106а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Признаване на организации на 
производители
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1. Държавите членки признават 
за организации на 
производители всички правни 
субекти или ясно обособени 
части от правни субекти, които 
подадат заявление за това, при 
условие че:
а) отговарят на изискванията, 
установени в член 106, алинея 
първа, букви б) и в);
б) покриват минималните 
прагове, които се определят от 
съответната държава членка, 
за броя на членовете и/или 
стойност на търгуваната 
продукция в областта, в която 
извършват своята дейност;
в) предлагат достатъчни 
гаранции за коректност в 
осъществяването на дейността 
си, както от гледна точка на 
продължителност, така и от 
гледна точка на ефективност, в 
предоставянето на работещи 
инструменти в подкрепа на 
своите членове в човешки, 
материален и технически 
аспект, както и по отношение 
на концентрацията на 
предлагането;
г) разполагат с устав, който 
съответства на букви а), б) и в) 
от настоящия параграф.
2. Държавите членки могат да 
решат, че организациите на 
производителите, които са 
признати преди 1 януари 2014 г.
въз основа на националното 
законодателство и които 
отговарят на условията, 
определени в параграф 1 от 
настоящия член, се считат за 
признати като организации на 
производители по смисъла на 
член 106.
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3. Държавите членки могат да 
решат, че организациите на 
производителите, които са 
признати преди 1 януари 2014 г.
въз основа на националното 
законодателство и които не 
отговарят на условията, 
определени в параграф 1 от 
настоящия член, могат да 
продължат дейността си в 
съответствие с националното 
законодателство до 1 януари 
2015 г.
4. Държавите членки:
а) решават дали да признаят 
дадена организация на 
производителите в срок от 
четири месеца от подаването 
на заявление, придружено от 
всички съответни подкрепящи 
документи; това заявление се 
подава в държавата членка, в 
която се намира седалището на 
организацията;
б) извършват проверки на 
интервали, определени от 
самите тях, за да удостоверят 
дали признатите организации 
на производители спазват 
разпоредбите на настоящата 
глава;
в) при неспазване или 
нередности при прилагането на 
предвидените в настоящата 
глава мерки налагат на тези 
организации и асоциации 
съответните санкции, които са 
определили, и при необходимост 
решават дали признаването да 
бъде оттеглено;
г) информират Комисията 
веднъж годишно и не по-късно 
от 31 март за всяко решение за 
признаване, за отказ за 
признаване или за оттегляне на 
признаване, взето през 
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предходната календарна година.

Or. bg

Изменение 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 106а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 106а
Сдружения на производители 

Държавите членки признават, 
при поискване, сдружения на 
производители, които:
а) се състоят от производители 
от някои от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2;
б) са учредени по инициатива на 
производителите;
в) имат специфична цел, която 
може да включва поне една от 
следните цели:
i) оптимизиране на 
производствените разходи и 
стабилизиране на цените на 
производителите,
ii) проучване на устойчивите 
производствени методи и 
развитието на пазарите,
iii) насърчаване и осигуряване на 
техническа помощ за 
използването на 
природосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники,
iv) управление на вторичните 
продукти и на отпадъците, по-
специално с цел опазване на 
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качеството на водата, почвите 
и ландшафта и запазване или 
насърчаване на биологичното 
разнообразие, и
v) допринасяне за устойчивото 
използване на природните 
ресурси и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата;
г) не заемат господстващо 
положение на даден пазар, освен 
когато това е необходимо за 
изпълнение на целите на член 39 
от Договора.

Or. es

Обосновка

ОСП трябва да насърчава концентриране на доставките още от производството чрез 
увеличаване на организациите на производители по подобие на сегашния модел на 
организации на производители на плодове и зеленчуци. Също така трябва да 
предостави възможност на производителите да се обединяват с цел постигане на 
различни други цели. Все пак обаче трябва да се прави разграничение между 
„организации на производители“ (които имат за цел да се концентрира предлагането) 
и „сдружения на производители“ (които имат други цели) и следователно да има 
разлика във финансовата подкрепа, която получават.

Изменение 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 106а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 106а
Устав на организациите на 

производители на плодове и зеленчуци 
Уставът на една организация на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците изисква от 
членуващите производители по-
специално:
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а) да предлагат на пазара цялата си 
съответна продукция посредством 
организацията на производители;
б) да заплащат предвидените в устава 
на организацията финансови вноски 
за създаване и попълване на 
оперативния фонд, предвиден в член 
30.
2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 4, буква а) в случаите, 
когато организацията на 
производители е дала разрешение и не 
е налице нарушение на правилата и 
условията, установени от 
организацията на производители, 
членуващите производители могат:
а) да продават не повече от определен 
процент от своята продукция и/или 
продукти пряко в своите стопанства 
и/или извън тях на потребители за 
техни лични нужди, като тези 
проценти се определят от 
държавите членки не по-ниски от 
10 %;
б) да предлагат на пазара сами или 
чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
количества продукти, които са 
незначителни спрямо обема на 
предлаганата на пазара продукция от 
собствената им организация;
в) да предлагат на пазара сами или 
чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
продукти, които поради своите 
характеристики не се включват 
обичайно в търговската дейност на 
съответната организация на 
производители.

Or. es
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Обосновка

Изменението отразява специфичния характер на сектора на плодовете и зеленчуците. 
То съответства на изменение 301 на докладчика и може да се добави като нов 
параграф 4 към това изменение.

Изменение 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 106а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 106а
Изисквания, правила и 

признаване на организации на 
производители на преработени 

плодове и зеленчуци
1. Държавите членки признават 
за организации на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците и на 
преработените плодове и 
зеленчуците всички юридически 
лица или ясно обособени части 
от юридически лица, които 
кандидатстват за такова 
признаване, които са създадени 
по инициатива на 
производителите на един или 
повече от изброените продукти 
в приложение XX и приложение 
XX и отговарят на следните 
условия:
а) разработват 
природосъобразни практики на 
отглеждане, производствени 
техники и практики за 
управление на отпадъците, 
особено с оглед на 
съхраняването на качеството 
на водите, почвите и 
ландшафта, опазването или 
стимулирането на 
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биологичното разнообразие и 
постигането на целите за 
концентрация на доставките и 
предлагането на пазара на 
продуктите, произведени от 
техните членове,
б) гарантират, че продукцията е
планирана и приспособена към 
търсенето, по-специално по 
отношение на качеството и 
количеството,
в) оптимизират 
производствените разходи и 
стабилизират 
производствените цени;
г) увеличават търговската 
стойност на продукцията чрез 
преработка в зависимост от 
случая.
2. Държавите членки признават 
организации на производители 
на плодове и зеленчуци, при 
условие че отговарят и на 
следните условия:
а) имат минимален брой членове 
и обхващат минимален обем или 
стойност от пазарната 
продукция, които се определят 
от държавите членки, и 
представят съответните 
доказателства за това;
б) налице са достатъчни данни, 
че могат да осъществяват 
дейността си по подходящ 
начин, както с течение на 
времето, така и по отношение 
на ефективността и 
концентрацията на 
доставките, като за 
постигането на тази цел 
държавите членки могат да 
решат кои от продуктите или 
групите продукти, посочени в 
член ..., следва да бъдат 
обхванати от организацията на 
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производители;
в) ефективно дават възможност 
на своите членове да получават 
техническа помощ при 
използване на екологични 
практики за отглеждане;
г) при необходимост ефективно 
предоставят на членовете си 
техническите средства за 
събиране, съхранение, опаковане 
и предлагане на пазара на 
продукцията им;
д) гарантират правилното 
търговско и счетоводно 
управление на своята дейност; и
е) не заемат господстващо 
положение на даден пазар, освен 
когато това е необходимо за 
изпълнение на целите на член 33 
от Договора.
3. Уставът на организациите на 
производители на плодове и 
зеленчуци изисква от своите 
членове производители:
а) да прилагат приетите от 
организацията на 
производители правила, 
свързани с отчитането на 
продукцията, производството, 
предлагането на пазара и 
опазването на околната среда;
б) да принадлежат само към 
една организация на 
производители по отношение на 
производството на дадено 
стопанство на който и да е 
продукт, посочен в член 122, 
буква а), подточка iii);
в) да предлагат на пазара 
цялата си съответна продукция 
посредством организацията на 
производители;
г) да предоставят 
информацията, искана от 
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организацията на 
производители за 
статистически цели, по-
специално информация за засети 
площи, произведени количества, 
добиви и директни продажби;
д) да заплащат предвидените в 
устава на организацията 
финансови вноски за създаване и 
попълване на оперативния фонд, 
предвиден в член 103б.
4. Независимо от разпоредбите 
на параграф 1, буква в) в 
случаите, когато организацията 
на производители е дала 
разрешение и не е налице 
нарушение на правилата и 
условията, установени от 
организацията на 
производители, членуващите 
производители могат:
а) да продават не повече от 
определен процент от своята 
продукция и/или продукти пряко 
в своите стопанства и/или 
извън тях на потребители за 
техни лични нужди, като тези 
проценти се определят от 
държавите членки не по-ниски 
от 10 %;
б) да предлагат на пазара сами 
или чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
количества продукти, които са 
незначителни спрямо обема на 
предлаганата на пазара 
продукция от собствената им 
организация;
в) да предлагат на пазара сами 
или чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
продукти, които поради своите 
характеристики не се включват 
обичайно в търговската дейност 
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на съответната организация на 
производители.
5. Уставът на организацията на 
производители предвижда също 
така:
а) процедури за определяне, 
приемане и изменение на 
правилата, посочени в параграф 
1;
б) налагането на задължение на 
членовете за финансови вноски, 
необходими за финансиране на 
организацията на 
производители;
в) правила, които позволяват на 
членуващите производители да 
контролират по демократичен 
начин своята организация и 
решенията й;
г) санкции за нарушаване на 
задълженията, залегнали в 
устава, по-специално неплащане 
на финансови вноски или 
нарушаване на правилата, 
приети от организацията на 
производители;
д) правила за приемане на нови 
членове, по-специално 
минимален срок за членство;
е) счетоводни и бюджетни 
правила, необходими за 
работата на организацията.
6. Счита се, че организациите на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците 
действат от името и за сметка 
на членовете си по отношение 
на икономическите въпроси.
7. Относно признаването на 
организациите на 
производители на плодове и 
зеленчуци държавите членки:
а) решават дали да признаят 
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съответната организация на 
производители в срок от три 
месеца от подаване на 
заявлението, придружено от 
всички съответни 
доказателства;
б) извършват редовни проверки, 
за да удостоверят дали 
организациите на 
производители спазват 
изискванията на настоящата 
глава, налагат санкции на тези 
организации в случаите на 
неспазване на изискванията или 
нередности, свързани с 
разпоредбите на настоящия 
регламент, и при необходимост 
решават да оттеглят 
признаването на съответната 
организация;
в) веднъж годишно 
нотифицират Комисията за 
всяко решение за предоставяне, 
отказване или оттегляне на 
признаването.

Or. es

Обосновка

За да се избегне пропускането на основни разпоредби за сектора на плодовете и 
зеленчуците.

Изменение 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 106б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 106б
Признаване на организации на 

производители на плодове и 
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зеленчуци
Държавите членки признават за 
организации на производители в
сектора на плодовете и 
зеленчуците всички юридически 
лица или ясно обособени части 
от юридически лица, които 
подадат заявление за това, при 
условие че:
а) имат за цел използването на 
природосъобразни практики на 
отглеждане, производствени 
техники и практики за 
управление на отпадъците, 
особено що се отнася до 
опазването на качеството на 
водите, почвите и ландшафта и 
запазването или стимулирането 
на биологичното разнообразие, и 
отговарят на изискванията, 
установени в членове 106, 106в и 
106г, и представят
съответните доказателства за 
това;
б) ефективно дават 
възможност на своите членове 
да получават техническа помощ 
при използване на екологични 
практики за отглеждане;
в) при необходимост ефективно 
предоставят на членовете си 
техническите средства за 
събиране, съхранение, опаковане 
и предлагане на пазара на 
продукцията им;
г) гарантират правилното 
търговско и счетоводно 
управление на своята дейност;

Or. es

Обосновка

Изменението съответства на изменение 302 на докладчика и може да се добави като 
нов параграф 5. 
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Изменение 1679
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 107 заличава се
Асоциации на организации на 
производители
Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на 
организации на производители във 
всеки от секторите, изброени в 
член 1, параграф 2, които са учредени 
по инициатива на признати 
организации на производители.
При спазване на правилата, приети 
съгласно член 114, асоциациите на 
организациите на производители 
могат да извършват която и да е от 
дейностите или функциите на 
организациите на производители.

Or. en

Обосновка

Добавената стойност на асоциациите на организациите на производители е 
изключително ограничена. В същото време има голям риск съществуването им да 
доведе до твърде висока концентрация на пазара. Поради това се предлага да се 
заличи възможността за съществуване на асоциации на организациите на 
производители.

Изменение 1680
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на организации 
на производители във всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, асоциациите на 
организации на производители в 
специфични сектори, изброени в 
член 1, параграф 2, които са учредени 
по инициатива на признати организации 
на производители.

Or. en

Изменение 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на организации 
на производители във всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, асоциациите на 
организации на производители във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат по собствена преценка да признават или не 
асоциации на организациите на производители.

Изменение 1682
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на организации 
на производители във всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, асоциациите на 
организации на производители във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

Or. lv

Изменение 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на организации 
на производители във всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, асоциациите на 
организации на производители във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

Or. en

Изменение 1684
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на организации 
на производители във всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 

Държавите членки могат да признават, 
при поискване, асоциациите на 
организации на производители във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
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инициатива на признати организации на 
производители.

инициатива на признати организации на 
производители.

Or. en

Обосновка

Признаването на асоциации на организации на производители не следва да бъде 
задължително, а да се решава от отделните държави членки. Този подход 
съответства на принципа на субсидиарност и позволява на държавите членки да 
оценят тези асоциации в съответствие със специфичните национални условия.

Изменение 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на организации 
на производители във всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

При спазване на разпоредбите на 
параграф 2 държавите членки могат 
да признават, при поискване, 
асоциациите на организации на 
производители във всеки от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2, които са 
учредени по инициатива на признати 
организации на производители.

Държавите членки не признават 
асоциация на организациите на 
производители, ако тя заема 
господстващо положение на даден 
пазар, освен когато това е необходимо 
за изпълнение на целите на член 39 от 
Договора.

Or. en

Изменение 1686
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки признават, при 
поискване, асоциациите на организации 
на производители във всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които са учредени по 
инициатива на признати организации на 
производители.

1. При спазване на разпоредбите на 
параграф 2 държавите членки
признават, при поискване, асоциациите 
на организации на производители 
сектора на плодовете и зеленчуците и 
могат да признават, при поискване, 
асоциации на организации на 
производители в други сектори, които 
са учредени по инициатива на признати 
организации на производители.

Or. en

Изменение 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
позволяват на признати организации 
на производители или на признати 
асоциации на организации на 
производители да възлагат 
дейностите си на външни 
изпълнители (с изключение на 
производството), включително на 
свои филиали, ако предостави 
достатъчно доказателства на 
държавата членка, че това е 
подходящ начин за постигане на 
целите на съответната организация 
на производителите или на 
асоциацията на организации на 
производители и че организацията на 
производителите или асоциацията на 
организацията на производителите 
носи отговорността за 
гарантирането на извършването на 
възложената дейност и цялостния 
контрол на управлението и надзора на 
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търговските ангажименти, свързани 
с осъществяването на дейността. 
По-специално организацията или 
асоциацията трябва да запази 
правомощията си да издава 
задължаващи указания на своя 
представител във връзка с поверените 
му дейности.

Or. en

Обосновка

Възможността за  възлагане на дейности на външни изпълнители от организации на 
производители е важен принцип, който следва да бъде включен в основния акт. 
Възлагането на външни изпълнители е сфера, която създава значителни затруднения 
при изпълнението си на практика и поради това основният акт следва да урежда 
принципа, според който организацията на производителите да запази отговорността 
и контрола за ефективното изпълнение на дейностите, които възлагат. Тези 
принципи следва да се прилагат при възлагането на външни изпълнители от 
организации на производителите във всички сектори.

Изменение 1688
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на правилата, приети
съгласно член 114, асоциациите на 
организациите на производители могат 
да извършват която и да е от 
дейностите или функциите на 
организациите на производители.

Асоциациите на организациите на 
производители могат да изпълняват
която и да е от целите на 
организациите на производители, 
съгласно посоченото в член 106.

Or. en

Изменение 1689
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на правилата, приети 
съгласно член 114, параграф 1, 
асоциациите на организациите на 
производители могат да извършват 
която и да е от дейностите или 
функциите на организациите на 
производители.

При спазване на правилата, приети 
съгласно член 114, параграф 1, 
асоциациите на организациите на 
производители могат да извършват 
която и да е от дейностите или 
функциите на организациите на 
производители, включително 
възможността да финансират 
оперативен фонд и да управляват 
оперативни програми на членуващите 
организации на производители.

Or. it

Изменение 1690
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на правилата, приети 
съгласно член 114, параграф 1, 
асоциациите на организациите на 
производители могат да извършват 
която и да е от дейностите или 
функциите на организациите на 
производители.

При спазване на правилата, приети 
съгласно член 114, параграф 1, 
асоциациите на организациите на 
производители могат да извършват 
която и да е от дейностите или 
функциите на организациите на 
производители, включително 
възможността да финансират 
оперативен фонд и да управляват 
оперативна програма.

Or. it

Изменение 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на правилата, 
приети съгласно член 114, 
параграф 1, асоциациите на 
организациите на производители 
могат да извършват която и да е 
от дейностите или функциите на 
организациите на производители.

При спазване на правилата, 
приети съгласно член 114, 
параграф 1, асоциациите на 
организациите на производители 
могат да извършват която и да е 
от дейностите или функциите на 
организациите на производители, 
включително възможности за 
финансиране на оперативен 
фонд и управление на 
оперативна програма.

Or. pt

Изменение 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Асоциациите на организации на 
производители следва да имат 
правото да прилагат частно 
управление на предлагането, 
съгласно член 17а.

Or. es

Обосновка

Съществуващите механизми за намеса и управление на пазара трябва да бъдат 
подобрени и допълнени от инструменти за управление на нарушения в равновесието на 
пазара и специфични инструменти за управление на доставките, които заедно трябва 
да формират мрежа за сигурност, която да защитава земеделските производители 
от прекомерната нестабилност на цените и да направи възможно постигането на 
основната стратегическа цел на ОСП: продоволствена сигурност и поддържане на 
доходите на земеделските производители.
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Изменение 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Асоциациите на организации на 
производители следва да имат 
правото да прилагат частно 
управление на предлагането, 
съгласно член 17а.

Or. es

Изменение 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Асоциациите на организациите 
на производители могат да 
извършват която и да е от 
дейностите или функциите на 
организациите на 
производители. Могат да 
управляват собствени 
оперативни програми и, при 
необходимост, собствен 
оперативен фонд. Това могат да 
бъдат пълни или частични 
оперативни програми и следва 
да бъдат управлявани чрез 
правила за изпълнение, 
определени от Комисията.

Or. es

Обосновка

Като се има предвид значението на приспособяването на производството към 
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нуждите на търсенето и концентриране на доставките с цел прилагане на съвместни 
маркетингови системи, обвързаното с производството подпомагане би трябвало да 
бъде включено в Общия регламент за ООП, а не в развитието на селските райони, 
както е предложено от Комисията, при условие че се разполага с достатъчен 
бюджет. Във всеки случай, предложените стимули се оказват недостатъчни, за да се 
засили влиянието на производството при договаряне в стойностната верига.

Изменение 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 107а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 107а
Устави на организациите на 
производители
1. Уставът на една организация на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците изисква от 
членуващите производители, по-
специално:
а) да прилагат приетите от 
организацията на производители 
правила, свързани с отчитането на 
продукцията, производството, 
предлагането на пазара и опазването 
на околната среда;
б) да принадлежат само към една 
организация на производители по 
отношение на производството на 
дадено стопанство на който и да е 
продукт, посочен в член 122, буква а), 
подточка iii);
в) да предлагат на пазара цялата си 
съответна продукция посредством 
организацията на производители;
г) да предоставят информацията, 
искана от организацията на 
производители за статистически 
цели, по-специално информация за 
засети площи, произведени 
количества, добиви и директни 
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продажби;
д) да заплащат предвидените в устава 
на организацията финансови вноски 
за създаване и попълване на 
оперативния фонд, предвиден в член 
103б.
2. Независимо от параграф 1, буква в) 
в случаите, когато организацията на 
производители е разрешила и където 
това е в съответствие с правилата и 
условията, установени от 
организацията на производители, 
членуващите производители могат:
а) да продават не повече от определен 
процент от своята продукция и/или 
продукти пряко в своите стопанства 
и/или извън тях на потребители за 
техни лични нужди, като тези 
проценти се определят от 
държавите членки не по-ниски от 
10 %;
б) да предлагат на пазара сами или 
чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
количества продукти, които са 
незначителни спрямо обема на 
предлаганата на пазара продукция от 
собствената им организация;
в) да предлагат на пазара сами или 
чрез друга организация на 
производители, определена от 
тяхната собствена организация, 
продукти, които поради своите 
характеристики не се включват 
обичайно в търговската дейност на 
съответната организация на 
производители.
3. Уставът на организацията на 
производители предвижда също така:
а) процедури за определяне, приемане 
и изменение на правилата, посочени в 
параграф 1;
б) налагането на задължение на 
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членовете за финансови вноски, 
необходими за финансиране на 
организацията на производители;
в) правила, които позволяват на 
членуващите производители да 
контролират по демократичен начин 
своята организация и решенията ѝ;
г) санкции за нарушаване на 
задълженията, залегнали в устава, 
по-специално неплащане на 
финансови вноски или нарушаване на 
правилата, приети от организацията 
на производители;
д) правила за приемане на нови 
членове, по-специално минимален срок 
за членство;
е) счетоводни и бюджетни правила, 
необходими за работата на 
организацията.
4. Счита се, че организациите на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците действат 
от името и за сметка на членовете 
си по отношение на икономическите 
въпроси.

Член 107б
Признаване

1. Държавите членки признават за 
организации на производители в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
всички юридически лица или ясно 
обособени части от юридически лица, 
които подадат заявление за това, при 
условие че:
а) имат за цел използването на 
екологични практики на култивиране, 
производствени техники и практики 
за управление на отпадъците, особено 
що се отнася до опазването на 
качеството на водите, почвите и 
ландшафта и запазването или 
стимулирането на биологичното 
разнообразие, и отговарят на 
изискванията, установени в 
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членове 122 и 125а и представят 
съответните доказателства за това;
б) имат минимален брой членове и 
обхващат минимален обем или 
стойност от пазарната продукция, 
които се определят от държавите
членки, и представят съответните 
доказателства за това;
в) са налице достатъчно 
доказателства, че те могат да 
осъществяват правилно дейността 
си, както във времето, така и по 
отношение на ефективността и 
концентрацията на доставките, 
като за постигането на тази цел 
държавите членки могат да решат 
кои от продуктите или групите 
продукти, посочени в член 122, 
буква а), подточка iii), следва да бъдат 
обхванати от организацията на 
производители;
г) ефективно дават възможност на 
своите членове да получават 
техническа помощ при използване на 
екологични практики за отглеждане;
д) при необходимост ефективно 
предоставят на членовете си 
техническите средства за събиране, 
съхранение, опаковане и предлагане на 
пазара на продукцията им;
е) гарантират правилното търговско 
и счетоводно управление на 
дейността си; както и
ж) не заемат господстващо 
положение на даден пазар, освен 
когато това е необходимо за 
изпълнение на целите на член 33 от 
Договора.
2. Държавите членки:
а) решават дали да признаят 
съответната организация на 
производители в срок от три месеца 
от подаване на заявлението, 
придружено от всички съответни 
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доказателства;
б) извършват редовни проверки, за да 
удостоверят дали организациите на 
производители спазват изискванията 
на настоящата глава, налагат 
санкции на тези организации в 
случаите на неспазване на 
изискванията или нередности, 
свързани с разпоредбите на 
настоящия регламент, и при 
необходимост решават да оттеглят 
признаването на съответната 
организация;
в) веднъж годишно нотифицират 
Комисията за всяко решение за 
предоставяне, отказване или 
оттегляне на признаването.
Асоциации на организации на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците
Асоциация на организации на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците се учредява 
по инициатива на признати 
организации на производители и 
може да извършва всяка от 
дейностите на организация на 
производители, посочени в 
настоящия регламент. За тази цел 
държавите членки, при поискване, 
могат да признаят дадена асоциация 
на организации на производители, 
когато:
а) държавата членка счита, че 
асоциацията е способна да извършва 
ефективно тези дейности; както и
б) асоциацията не заема 
господстващо положение на даден 
пазар, освен когато това е необходимо 
за изпълнение на целите на член 33 от 
Договора.
Член 125а, параграф 4 се прилага 
mutatis mutиis.
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Or. en

Изменение 1696
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
организации във всеки от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2, които:

1. Държавите членки могат да 
признават, при поискване, 
междубраншовите организации в 
конкретен сектор, посочен в член 1, 
параграф 2, които:

Or. en

Изменение 1697
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
организации във всеки от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2, които:

1. Държавите членки могат да 
признават, при поискване, 
междубраншовите организации във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които:

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат по собствена преценка да признават или не 
междубраншови  организации. Дори и определени критерии да са изпълнени, те не 
следва да са задължени да ги признават.

Изменение 1698
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
организации във всеки от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2, които:

1. Държавите членки могат да 
признават, при поискване, 
междубраншовите организации във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които:

Or. en

Изменение 1699
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
организации във всеки от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2, които:

1. Държавите членки могат да 
признават, при поискване, 
междубраншовите организации във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които:

Or. en

Обосновка

Признаването на междубраншови организации не следва да бъде задължително, а да 
се решава от отделните държави членки. Този подход съответства на принципа на 
субсидиарност и позволява на държавите членки да оценят тези организации в 
съответствие със специфичните национални условия.

Изменение 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 - встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
организации във всеки от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2, които:

1. Държавите членки могат да 
признават, при поискване, 
междубраншовите организации във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които:

Or. en

Обосновка

Не следва да съществува задължително изискване държавите членки да признават 
междубраншови организации. Целта на задължителното признаване е неясна и 
последствията са непредвидими. Всички политически инициативи в рамките на 
хранителната верига следва да бъдат на доброволна основа.

Изменение 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
организации във всеки от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2, които:

1. Държавите членки могат да 
признават, при поискване, 
междубраншовите организации във 
всеки от секторите, изброени в член 1, 
параграф 2, които:

Or. en

Изменение 1702
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 

1. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
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организации във всеки от секторите,
изброени в член 1, параграф 2, които:

организации в сектора на плодовете и 
зеленчуците и могат да признават, 
при поискване, междубраншови 
организации в други сектори, които:

Or. en

Изменение 1703
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се състоят от представители на 
икономическите дейности, свързани с 
производството, търговията и/или 
преработката на продукти в един или 
повече сектори;

а) се състоят от представители на 
икономическите дейности, свързани с 
производството и поне един от 
следните етапи от веригата на 
доставки като преработката или, 
търговията, включително 
дистрибуцията на продукти в 
конкретен сектор;

Or. en

Изменение 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се състоят от представители на 
икономическите дейности, 
свързани с производството, 
търговията и/или 
преработката на продукти в 
един или повече сектори;

а) се състоят от представители на 
икономическите дейности, 
свързани с производството и с 
поне един от следните етапи 
от веригата на снабдяване: 
преработка и търговия, в това 
число разпространението,

Or. es



AM\910137BG.doc 111/201 PE494.588v01-00

BG

Изменение 1705
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се състоят от представители на 
икономическите дейности, 
свързани с производството, 
търговията и/или
преработката на продукти в 
един или повече сектори;

а) се състоят от представители на 
икономическите дейности, 
свързани с производството и с 
поне един от следните етапи 
от веригата на снабдяване с 
храни: преработка или 
предлагане на пазара, в това 
число разпространението, на 
продукти в един или повече 
сектори, и от публични органи;

Or. fr

Обосновка

В действителност, единствено публичните органи в качеството си на регулиращ 
орган могат да регулират предлагането спрямо търсенето и да се борят срещу 
нестабилността на цените на селскостопанските суровини, като по този начин ще 
позволи редица  селскостопански сектори да се спасят от предстоящо обявяване на 
несъстоятелност.

Изменение 1706
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) обхващат един или повече региони 
в Съюза, като по този начин 
представляват значителен дял от 
икономическите дейности в сектора;

Or. en
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Обосновка

Разпоредбата, поясняваща, че междубраншовите организации могат да обхващат и 
повече от един регион от Съюза е необходима, за да приведе проекта за общ 
регламент за ООП в съответствие с пакета относно млякото.

Изменение 1707
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) обхващат един или повече региони 
в Съюза, като по този начин 
представляват значителен дял от 
икономическите дейности в сектора;

Or. en

Изменение 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са учредени по инициатива на 
всички или няколко от 
организациите или 
асоциациите, от които се 
състоят;

б) са учредени по инициатива на 
всички или няколко от 
представителите, посочени в 
буква а);

Or. es

Изменение 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат специфична цел, която може да 
включва поне една от следните цели:

в) имат специфична цел, която може да 
включва една от следните цели:

Or. en

Изменение 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на осведомеността и на 
прозрачността на производството и 
на пазара, включително чрез 
публикуването на статистически данни 
за цените, количествата и 
продължителността на 
предварително сключените договори 
за доставка и чрез предоставяне на 
анализи за потенциалното бъдещо 
развитие на пазара на регионално или 
национално равнище,

i) публикуване на пазарни проучвания 
и статистически данни за цените и 
количествата и чрез предоставяне на 
анализи за развитието на пазара;

Or. en

Изменение 1711
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на осведомеността и на 
прозрачността на производството и на 
пазара, включително чрез 
публикуването на статистически 
данни за цените, количествата и 
продължителността на 

i) повишаване на осведомеността и на 
прозрачността на производството и на 
пазара, и чрез предоставяне на анализи 
за потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално или национално 
равнище,
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предварително сключените договори 
за доставка и чрез предоставяне на 
анализи за потенциалното бъдещо 
развитие на пазара на регионално или 
национално равнище,

Or. en

Обосновка

Публикуването на пазарни данни е труден въпрос що се отнася до правилата за 
конкуренцията. Необходимо е да се решава за всеки отделен случай дали 
публикуването на някои данни да бъде позволено или не.

Изменение 1712
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на осведомеността и на 
прозрачността на производството и на 
пазара, включително чрез 
публикуването на статистически 
данни за цените, количествата и 
продължителността на 
предварително сключените договори 
за доставка и чрез предоставяне на 
анализи за потенциалното бъдещо 
развитие на пазара на регионално или 
национално равнище,

i) повишаване на осведомеността и на 
прозрачността на производството и на 
пазара чрез предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално или национално 
равнище,

Or. en

Изменение 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на осведомеността 
и на прозрачността на 
производството и на пазара, 
включително чрез публикуването 
на статистически данни за цените, 
количествата и 
продължителността на 
предварително сключените 
договори за доставка и чрез 
предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие 
на пазара на регионално или
национално равнище,

i) повишаване на осведомеността 
и на прозрачността на 
производството и на пазара, 
включително чрез публикуването 
на статистически данни за цените, 
количествата и 
продължителността на 
предварително сключените 
договори за доставка и чрез 
предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие 
на пазара на регионално,
национално или международно 
равнище, установяване на 
критерии, съгласно които 
всички техни членове покриват 
поне производствените си 
разходи, и по този начин да се 
гарантира рентабилността на 
всички страни, участващи в 
организацията, или да се избегне 
продажбата на загуба;

Or. es

Изменение 1714
José Bové
от името на Verts/ALE Group

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) повишаване на осведомеността 
и на прозрачността на 
производството и на пазара, 
включително чрез публикуването 
на статистически данни за цените, 
количествата и 
продължителността на 
предварително сключените 
договори за доставка и чрез 

i) повишаване на осведомеността 
и на прозрачността на 
производството и на пазара, 
включително чрез публикуването 
на статистически данни за цените, 
количествата и 
продължителността на 
предварително сключените 
договори за доставка и чрез 
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предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие 
на пазара на регионално или 
национално равнище,

предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие 
на вътрешния пазар и на 
третите страни;

Or. fr

Изменение 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа за по-добро координиране 
на начина на пускане на продуктите
на пазара, по-специално чрез научни 
изследвания и проучвания на пазара,

ii) по-добро координиране на 
пускането на пазара, например чрез;

Or. en

Изменение 1716
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа за по-добро координиране 
на начина на пускане на продуктите на 
пазара, по-специално чрез научни 
изследвания и проучвания на пазара,

ii) подкрепа за по-добро координиране 
на начина на пускане на продуктите на 
пазара чрез научни изследвания и 
проучвания на пазара,

Or. en

Обосновка

Предоставянето на разширени правомощия на междубраншовите организации може 
да доведе отново до управление на пазара чрез създаването на органи, които могат да 
ограничават производството, да определят цените и да не допускат конкуренция. 
Това може да осуети усилията за създаване на по-силно ориентирана към пазара 
политика в селскостопанския сектор, евентуално до ренационализация на политиката 
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и дори по-лошо, до нарушаване на разпоредбите относно единния пазар на Договора. 
Поради това е изключително важно дейностите и функционирането на 
междубраншовите организации да бъдат ограничени и ясно определени.

Изменение 1717
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа за по-добро 
координиране на начина на 
пускане на продуктите на пазара, 
по-специално чрез научни 
изследвания и проучвания на 
пазара,

ii) подкрепа за по-добро 
координиране на начина на 
пускане на продуктите на пазара, 
по-специално чрез научни 
изследвания и проучвания на 
пазара, включително 
изготвянето на показатели, 
включващи разходите, най-вече 
цените на входящите 
производствени ресурси, 
отговорни отчасти за лошото 
функциониране на веригата за 
доставки, тенденциите и 
развитието на пазара;   

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е пазарът да разполага с референтна стойност на цените, 
която да включва различни фактори, включително назад във времето, дори да не бъде 
задължително нейното прилагане.

Изменение 1718
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) изготвяне на типови договори в заличава се
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съответствие с правилата на Съюза;

Or. en

Изменение 1719
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) изготвяне на типови договори в 
съответствие с правилата на Съюза;

заличава се

Or. en

Обосновка

Предоставянето на разширени правомощия на междубраншовите организации може 
да доведе отново до управление на пазара чрез създаването на органи, които могат да 
ограничават производството, да определят цените и да не допускат конкуренция. 
Това може да осуети усилията за създаване на по-силно ориентирана към пазара 
политика в селскостопанския сектор, евентуално до ренационализация на политиката 
и дори по-лошо, до нарушаване на разпоредбите относно единния пазар на Договора. 
Поради това е изключително важно дейностите и функционирането на 
междубраншовите организации да бъдат ограничени и ясно определени.

Изменение 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по-пълно използване на потенциала 
на продуктите,

заличава се

Or. en
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Изменение 1721
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по-пълно използване на потенциала 
на продуктите,

iv) по-пълно използване на потенциала 
на продуктите и развиване на 
инициативи за засилване на 
икономическата 
конкурентоспособност и иновациите,

Or. en

Изменение 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) по-пълно използване на 
потенциала на продуктите,

iv) по-пълно използване на 
потенциала на продуктите и 
вторичните продукти, 
включително за пазарни ниши 
за неселскостопански или 
хранителни продукти;

Or. fr

Изменение 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 

заличава се
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рационализиране, подобряване и 
адаптиране на производството към 
продукти, които съответстват в по-
голяма степен на пазарните 
изисквания и на вкусовете и 
очакванията на потребителите, по-
специално по отношение на 
качеството на продуктите, 
включително специфичните 
характеристики на продукти със 
защитено наименование за произход 
или защитено географско указание, и 
опазването на околната среда,

Or. en

Изменение 1724
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
рационализиране, подобряване и 
адаптиране на производството към 
продукти, които съответстват в по-
голяма степен на пазарните изисквания 
и на вкусовете и очакванията на 
потребителите, по-специално по 
отношение на качеството на продуктите, 
включително специфичните 
характеристики на продукти със 
защитено наименование за произход 
или защитено географско указание, и 
опазването на околната среда,

v) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
рационализиране, подобряване и 
адаптиране на производството към 
продукти, които съответстват в по-
голяма степен на пазарните изисквания 
и на вкусовете и очакванията на 
потребителите по отношение на 
качеството на продуктите и опазването 
на околната среда,

Or. en

Обосновка

Предоставянето на разширени правомощия на междубраншовите организации може 
да доведе отново до управление на пазара чрез създаването на органи, които могат да 
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ограничават производството, да определят цените и да не допускат конкуренция. 
Това може да осуети усилията за създаване на по-силно ориентирана към пазара 
политика в селскостопанския сектор, евентуално до ренационализация на политиката 
и дори по-лошо, до нарушаване на разпоредбите относно единния пазар на Договора. 
Поради това е изключително важно дейностите и функционирането на 
междубраншовите организации да бъдат ограничени и ясно определени.

Изменение 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) търсене на начини за ограничаване 
на използването на ветеринарно-
санитарни продукти или продукти за 
растителна защита и други 
материали и гарантиране на 
качеството на продуктите и 
опазването на почвите и водите,

заличава се

Or. en

Изменение 1726
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) търсене на начини за ограничаване 
на използването на ветеринарно-
санитарни продукти или продукти за 
растителна защита и други 
материали и гарантиране на 
качеството на продуктите и 
опазването на почвите и водите,

заличава се

Or. en
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Изменение 1727
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) търсене на начини за
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти 
или продукти за растителна 
защита и други материали и 
гарантиране на качеството на 
продуктите и опазването на 
почвите и водите,

vi) ограничаване на използването 
на ветеринарно-санитарни 
продукти или продукти за 
растителна защита и други 
материали и гарантиране на 
качеството на продуктите и 
опазването на почвите и водите,

Or. fr

Изменение 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и 
предлагането на пазара,

заличава се

Or. en

Изменение 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка vii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на 
всички етапи от производството и 
предлагането на пазара,

vii) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на 
всички етапи от производството и 
предлагането на пазара, и по-
специално в областта на 
винопроизводството, що се 
отнася до лозаро-винарския 
сектор;

Or. fr

Изменение 1730
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – точка viii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viii) използване на потенциала на 
биологичното земеделие и 
опазване и насърчаване на този 
тип земеделие, както и 
наименованията за произход, 
етикетите за качество и 
географските указания,

viii) увеличаване на потенциала 
на биологичното земеделие и 
опазване и насърчаване на този 
тип земеделие, както и 
наименованията за произход, 
етикетите за качество и 
географските указания,

Or. fr

Изменение 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – точка ix

Текст, предложен от Комисията Изменение

ix) насърчаване и извършване на научни 
изследвания по отношение на 

ix) насърчаване и извършване на научни 
изследвания на екологично чисти 
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интегрираното и устойчиво 
производство или на други екологично 
чисти производствени методи,

производствени методи,

Or. en

Изменение 1732
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в – подточка ixа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ixa) популяризиране на определянето 
и разпространението на устойчиви 
от екологична, икономическа и 
социална гледна точка 
производствени системи;

Or. it

Изменение 1733
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и 
информиране за вредите, свързани с 
опасни модели на консумация,

заличава се

Or. en

Обосновка

Междубраншовите организации не следва да имат ясна цел за насърчаване на 
потреблението на някои продукти.
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Изменение 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и 
информиране за вредите, свързани с 
опасни модели на консумация,

заличава се

Or. en

Изменение 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на 
здравословната консумация на 
продукти и информиране за 
вредите, свързани с опасни
модели на консумация,

x) насърчаване на отговорната
консумация на продукти и 
информиране за здравословните
модели на консумация;

Or. es

Изменение 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и 
информиране за вредите, 
свързани с опасни модели на 
консумация,

x) насърчаване в рамките на 
вътрешния пазар на 
здравословната консумация на 
продукти и/или информиране за 
вредите, свързани с опасни 
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модели на консумация, 
насърчаване на консумацията 
и/или предоставяне на 
информация относно 
продуктите на вътрешния и 
външния пазар, а в областта на 
лозаро-винарския сектор 
насърчаване на умерената и 
отговорна консумация на вино;

Or. fr

Изменение 1737
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и 
информиране за вредите, 
свързани с опасни модели на 
консумация,

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и 
умерена и отговорна консумация 
на вино и алкохол и информиране 
за вредите, свързани с опасни 
модели на консумация;

Or. fr

Изменение 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и информиране 
за вредите, свързани с опасни модели на 
консумация,

x) насърчаване на здравословната, 
умерената или отговорната
консумация на продукти и информиране 
за вредите, свързани с опасни модели на 
консумация,

Or. en
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Изменение 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и информиране 
за вредите, свързани с опасни модели на 
консумация,

x) насърчаване на здравословната, 
умерената или отговорната
консумация на продукти и информиране 
за вредите, свързани с опасни модели на 
консумация,

Or. en

Изменение 1740
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка x)

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) насърчаване на здравословната 
консумация на продукти и информиране 
за вредите, свързани с опасни модели на 
консумация,

x) насърчаване на здравословната, 
умерената и отговорната консумация 
на продукти и информиране за вредите, 
свързани с опасни модели на 
консумация,

Or. de

Изменение 1741
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xi) провеждане на дейности за 
популяризиране, особено в трети 

xi) провеждане на дейности за 
популяризиране в рамките на ЕС 
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държави. и съобразно потребностите на
трети държави.

Or. fr

Обосновка

В действителност е от съществено значение да се провеждат дейности за 
популяризиране в рамките на пазара на ЕС, но не бива да пренебрегваме външните 
пазари, които се нуждаят от нашата подкрепа, за да облекчим недостатъчното им 
производство.

Изменение 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xi) провеждане на дейности за 
популяризиране, особено в трети 
държави.

xi) провеждане на дейности за 
популяризиране.

Or. en

Изменение 1743
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xi) провеждане на дейности за 
популяризиране, особено в 
трети държави.

xi) провеждане на дейности за 
популяризиране, особено на 
качествени продукти.

Or. fr
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Изменение 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) прилагане на съвместни 
мерки за предотвратяване и 
управление на икономическите 
рискове, по-специално 
фондовете за субсидии, посочени 
в член 109в;

Or. fr

Изменение 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) организиране на правилното 
изтегляне от пазара и на 
координираната преработка на 
продукта в условия на очевиден 
пазарен дисбаланс през пазарна 
година, която си е поставила за 
цел да възстанови нормалното 
функциониране на пазара;

Or. es

Изменение 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) организиране на правилното 
изтегляне от пазара и на 
координираната преработка на 
продукта в условия на очевиден 
пазарен дисбаланс през пазарна 
година, която си е поставила за 
цел да възстанови нормалното 
функциониране на пазара.

Or. es

Обосновка

Целта е влиянието, предоставено на три отделни сектора (маслиново олио, трапезни 
маслини и тютюн), които прилагат логиката, приета от самата Комисия, да се 
разшири до всички междубраншови организации и да се предостави възможност във 
всички сектори да се създадат междубраншови организации.

Изменение 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) концентриране и 
координиране на предлагането, 
както и предлагане на пазара на 
продуктите на техните 
членове,

Or. es

Обосновка

Обосновката за по-широкия обхват на параграф 1в е влиянието, предоставено на три 
отделни сектора (маслиново олио, трапезни маслини и тютюн), които прилагат 
логиката, приета от самата Комисия, да се разшири до всички междубраншови 
организации и да се предостави възможност във всички сектори да се създадат 
междубраншови организации.
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Изменение 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) концентриране и 
координиране на предлагането, 
както и предлагане на пазара на 
продуктите на техните 
членове,

Or. es

Изменение 1749
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) координиране на 
управлението и предлагането на 
пазара на продуктите на 
техните членове,

Or. fr

Изменение 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) допринасяне за 
управлението на вторичните 
продукти и отпадъците,

Or. fr

Изменение 1751
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) допринасяне за 
управлението на вторичните 
продукти и отпадъците.

Or. fr

Обосновка

Известен брой междубраншови организации допринасят за управлението и 
финансирането на операции, включващи събирането и унищожаването на умрели 
животни в земеделските стопанства. Това изменение има за цел да гарантира, че 
въпросните организации са способни да се справят със своята задача, и в по-общ план 
има за цел да позволи на междубраншовите организации да изпълняват задачи, 
свързани с управлението на отпадъците, където всяка брънка от веригата носи част 
от отговорността.

Изменение 1752
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) допринасяне за мерките, 
посочени в членове 38–40 на 
Регламент (ЕС) №[...] [RDR].
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Or. fr

Обосновка

Организациите на производители и междубраншовите организации могат да играят 
важна роля в покриването на риска, включително ценовия риск, и трябва да им бъде 
разрешено да се възползват от инструментите на политиката за развитие на 
селските райони.

Изменение 1753
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) съвместно приспособяване 
на производството и 
преработвателната дейност 
към изискванията на пазара и 
подобряване на продуктите,

Or. fr

Изменение 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) съвместно приспособяване 
на производството и 
преработвателната дейност 
към изискванията на пазара и 
подобряване на продуктите,

Or. es
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Обосновка

Целта е влиянието, предоставено на три отделни сектора (маслиново олио, трапезни 
маслини и тютюн), които прилагат логиката, приета от самата Комисия, да се 
разшири до всички междубраншови организации и да се предостави възможност във 
всички сектори да се създадат междубраншови организации.

Изменение 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) съвместно приспособяване 
на производството и 
преработвателната дейност 
към изискванията на пазара и 
подобряване на продуктите,

Or. es

Изменение 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) насърчаване на 
рационализацията и 
подобряването на 
производството и 
преработвателната дейност.

Or. es

Обосновка

Целта е влиянието, предоставено на три отделни сектора (маслиново олио, трапезни 
маслини и тютюн), които прилагат логиката, приета от самата Комисия, да се 
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разшири до всички междубраншови организации и да се предостави възможност във 
всички сектори да се създадат междубраншови организации.

Изменение 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) насърчаване на 
рационализацията и 
подобряването на 
производството и 
преработвателната дейност,

Or. es

Изменение 1758
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1 – буква в) – подточка xiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xia) насърчаване на 
подобряването на 
производството и 
преработвателната дейност;

Or. fr

Изменение 1759
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 108 - параграф 1 – буква ва) (нова)



PE494.588v01-00 136/201 AM\910137BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за продукти или групи от 
продукти, които не 
произхождат от предварително 
призната междубраншова 
организация.

Or. fr

Обосновка

За да се запази стабилността на отделните клонове и да се отчита надлежно 
предишната ситуация в държавите членки, където дадена браншова организация  
вече е била призната, трябва да бъде уточнено, че не може да бъде призната нова 
междубраншова организация за продукт или група от продукти, ако вече съществува 
организация за съответните продукти.

Изменение 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Дейностите на междубраншовите 
организации не трябва да водят до 
нарушаване на конкуренцията между 
производителите в различните 
държави членки и трябва да бъдат 
приведени в съответствие с 
принципите, посочени в член 145.

Or. en

Обосновка

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 



AM\910137BG.doc 137/201 PE494.588v01-00

BG

single market.

Изменение 1761
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. чрез дерогация от членове 
106–108, държавите членки 
признават, при поискване, 
организация на производители в: 
i) сектора на плодовете и 
зеленчуците,
ii) сектора на маслиновото 
масло и трапезните маслини,
iii) сектора на бубарството;
iv) сектора на хмела.

Or. fr

Изменение 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от членове 106 и 
108 държавите членки признават, при 
поискване, организации на 
производителите в:
i) сектора на плодовете и зеленчуците

Or. en
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Изменение 1763
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки признават, при 
поискване, междубраншовите 
организации в следните сектори (чрез 
дерогация от членове 106, 107 и 108):
i) сектора на плодовете и 
зеленчуците;
ii) сектора на маслините и 
трапезните маслини;
iii) сектора на коприната;
iv) сектора на пчеларството.
Междубраншовите организации в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
осъществяват поне една от целите, 
посочени в член 106, параграф 1, 
буква в), подточки i)– iii).

Or. lv

Изменение 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато държавите членки 
използват възможността за 
признаване на междубраншова 
организация те:
а) решават дали да признаят дадена 
организация в срок от четири месеца 
от подаването на заявление, 
придружено от всички съответни 
подкрепящи документи;
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б) извършват проверки с определена 
от тях периодичност, за да 
установят дали тези организации 
спазват условията за тяхното 
признаване;
в) при неспазване или нередности 
налагат на тези организации 
приложимите санкции, които са 
определили, и при необходимост 
решават дали признаването да бъде 
оттеглено;
г) оттеглят признаването, ако 
изискванията за него вече не са 
изпълнени, междубраншовата 
организация участва в дейности или 
съгласувани практики, които могат 
да доведат до нарушаване на 
функционирането на пазара по начин, 
който не съответства на 
разпоредбите на Договорите и на 
този регламент.

Or. en

Изменение 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За междубраншовите 
организации в сектора на 
маслиновото масло и 
трапезните маслини и сектора 
на тютюна специфичната цел, 
посочена в параграф 1, буква в), 
може също така да включва 
поне една от следните цели:

заличава се

а) концентриране и 
координиране на предлагането, 
както и предлагане на пазара на 
продуктите на техните 
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членове,
б) съвместно приспособяване на 
производството и 
преработвателната дейност 
към изискванията на пазара и 
подобряване на продуктите,
в) насърчаване на 
рационализацията и 
подобряването на 
производството и 
преработвателната дейност.

Or. es

Изменение 1766
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За междубраншовите организации в 
сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини и сектора на 
тютюна специфичната цел, посочена 
в параграф 1, буква в), може също 
така да включва поне една от 
следните цели:

заличава се

а) концентриране и координиране на 
предлагането, както и предлагане на 
пазара на продуктите на техните 
членове,
б) съвместно приспособяване на 
производството и 
преработвателната дейност към 
изискванията на пазара и подобряване 
на продуктите,
в) насърчаване на рационализацията и 
подобряването на производството и 
преработвателната дейност.

Or. en
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Обосновка

Възможните цели на междубраншовите организации следва да бъдат едни и същи за 
всички сектори. Не се допускат изключения за някои сектори (т.е. няма изключения за 
сектора на маслиненото масло).

Изменение 1767
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За междубраншовите 
организации в сектора на 
маслиновото масло и 
трапезните маслини и сектора 
на тютюна специфичната цел, 
посочена в параграф 1, буква в), 
може също така да включва 
поне една от следните цели:

заличава се

а) концентриране и 
координиране на предлагането, 
както и предлагане на пазара на 
продуктите на техните 
членове,
б) съвместно приспособяване на 
производството и 
преработвателната дейност 
към изискванията на пазара и 
подобряване на продуктите,
в) насърчаване на 
рационализацията и 
подобряването на 
производството и 
преработвателната дейност.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид, че подробните цели, посочени в букви а), б) и (в), са ограничени 
до маслиново масло, трапезни маслини и секторите на тютюна, могат да обхванат и 
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други сектори, тъй като те са от съществено значение за всяка междубраншова 
организация, предлагаме промяна във формулировката на член 108, като заличаваме 
параграф 2 и включваме неговия текст в буква в).

Изменение 1768
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За междубраншовите организации в 
сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини и сектора на 
тютюна специфичната цел, посочена 
в параграф 1, буква в), може също 
така да включва поне една от 
следните цели:

заличава се

а) концентриране и координиране на 
предлагането, както и предлагане на 
пазара на продуктите на техните 
членове,
б) съвместно приспособяване на 
производството и 
преработвателната дейност към 
изискванията на пазара и подобряване 
на продуктите,
в) насърчаване на рационализацията и 
подобряването на производството и 
преработвателната дейност.

Or. en

Изменение 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За междубраншовите организации в заличава се
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сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини и сектора на 
тютюна специфичната цел, посочена 
в параграф 1, буква в), може също 
така да включва поне една от 
следните цели:
а) концентриране и координиране на 
предлагането, както и предлагане на 
пазара на продуктите на техните 
членове,
б) съвместно приспособяване на 
производството и 
преработвателната дейност към 
изискванията на пазара и подобряване 
на продуктите,
в) насърчаване на рационализацията и 
подобряването на производството и 
преработвателната дейност.

Or. en

Изменение 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За междубраншовите 
организации в сектора на 
маслиновото масло и 
трапезните маслини и сектора 
на тютюна специфичната цел, 
посочена в параграф 1, буква в), 
може също така да включва 
поне една от следните цели:

заличава се

а) концентриране и 
координиране на предлагането, 
както и предлагане на пазара на 
продуктите на техните 
членове,
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б) съвместно приспособяване на 
производството и 
преработвателната дейност 
към изискванията на пазара и 
подобряване на продуктите,
в) насърчаване на 
рационализацията и 
подобряването на 
производството и 
преработвателната дейност.

Or. es

Изменение 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За междубраншовите организации в 
сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини и сектора на 
тютюна специфичната цел, посочена в 
параграф 1, буква в), може също така да 
включва поне една от следните цели:

2. За междубраншовите организации в 
сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини специфичната цел, 
посочена в параграф 1, буква в), може 
също така да включва поне една от 
следните цели:

Or. en

Изменение 1772
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) самите те не са ангажирани в 
производството, преработването или 
търговията на продукти от 
конкретния сектор.
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Or. en

Изменение 1773
George Lyon

Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За междубраншовите организации 
в сектора на виното специфичната 
цел, посочена в параграф 1, буква в), 
може също така да включва поне 
следната цел:
а) координиране на управлението на 
потенциала на производството;
б) приспособяване на производството 
и преработвателната дейност към 
изискванията на пазара и подобряване 
на продукта;
в) насърчаване на рационализацията и 
подобряването на производството и 
преработвателната дейност.

Or. en

Обосновка

С прекратяването на правото на засаждане на винени сортове лози 
междупрофесионалните организации следва да бъдат предпочитаната територия за 
производство и търговия за съвместно определяне на изискванията по отношение на 
производството в краткосрочен и средносрочен план, като се взема предвид 
спецификата на пазарите и развитието на търсенето на потребителите.

Изменение 1774
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 108а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 108а
Признаване на междубраншови 

организации
1. Държавите членки признават, 
при поискване, 
междубраншовите организации, 
при условие че те:
а) отговарят на изискванията, 
определени в член 108;
б) осъществяват дейност в един 
или повече региони от 
въпросната територия;
в) отговарят за значителен дял 
от икономическите дейности, 
посочени в член 108, параграф 1, 
буква а);
г) не извършват самостоятелно 
дейности, свързани с 
производство, преработка и/или 
търговия, с изключение на 
случаите, предвидени в член 108, 
параграф 2, и дейностите, 
свързани с експеримент, 
изследвания и развойна дейност .
2. Държавите членки могат да 
решат, че междубраншовите 
организации, признати преди 
1 януари 2014 г. въз основа на 
националното законодателство,
и които отговарят на 
условията, посочени в 
параграф 1, се считат за 
признати междубраншови 
организации по смисъла на 
член 108.
3. Организациите на 
производители, които са 
признати преди 1 януари 2014 г.
въз основа на националното
законодателство и които не 
отговарят на условията, 
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определени в параграф 1 от 
настоящия член, могат да 
продължат дейността си в 
съответствие с националното 
законодателство до 
1 януари 2015 г.
4. Когато признават 
междубраншова организация 
съгласно параграф 1 и/или 
параграф 2, държавите членки:
а) решават дали да признаят 
организацията в срок от четири 
месеца след подаване на 
заявлението с всички 
необходими подкрепящи 
документи; това заявление се 
подава в държавата членка, в 
която се намира седалището на 
организацията;
б) извършват проверки с 
определена от тях 
периодичност, за да установят 
дали признатите 
междубраншови организации 
спазват условията за тяхното 
признаване;
в) при неспазване или 
нередности при прилагането на 
предвидените в настоящия 
регламент мерки налагат на 
тези организации съответните 
санкции, които са определили, и 
при необходимост решават дали 
признаването да бъде отменено;
г) оттеглят признаването, ако 
изискванията и условията за 
признаване, посочени в 
настоящия член, вече не се 
спазват,
д) информират Комисията 
веднъж годишно и не по-късно 
от 31 март за всяко решение за 
признаване, за отказ за 
признаване или за оттегляне на 
признаване, взето през 
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предходната календарна година. 

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение допълва изменение 319 на докладчика. Оттеглянето на 
признаване за антиконкурентни практики или липса на нотифициране съгласно член 
145, параграф 2, би представлявало двойно наказание. В първия случай органите за 
защита на конкуренцията могат да обявят възпиращи санкции, а във втория случай 
липсата на нотифициране лишава браншовата организация от всякакво право на 
освобождаване от антитръстовото законодателство по силата на член 145, като по 
този начин въпросната организация може да бъде обвинена в антиконкурентни 
практики.

Изменение 1775
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 109 заличава се
Организации на оператори

За целите на настоящия регламент 
организациите на оператори в 
сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини се състоят от 
признати организации на 
производители, признати 
междубраншови организации или 
признати организации на други 
оператори или техни асоциации.

Or. en

Обосновка

Не следва някои сектори да се третират по специален начин.

Изменение 1776
Paolo De Castro
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Предложение за регламент
Член 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 109 заличава се
Организации на оператори

За целите на настоящия регламент 
организациите на оператори в 
сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини се състоят от 
признати организации на 
производители, признати 
междубраншови организации или 
признати организации на други 
оператори или техни асоциации.

Or. it

Изменение 1777
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
организациите на оператори в 
сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини се състоят от 
признати организации на 
производители, признати 
междубраншови организации или 
признати организации на други 
оператори или техни асоциации.

заличава се

Or. en

Изменение 1778
Albert Deß
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Предложение за регламент
Член 109 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 109а
Признаване

1. Държавите членки признават само 
организации на производители, 
асоциации на организации на 
производители и междубраншови 
организации, които:
а) изпълняват условията, определени 
в тази глава;
б) са юридически лица или ясно 
обособени части от юридически лица;
в) имат устав, който е в 
съответствие с условията на тази 
глава; както и
г) за организации на производители и 
асоциации на организации на 
производители:
i) отговарят на минимума за брой 
членове и/или на минимума за обем 
продукция за предлагане на пазара, 
определени от държавите членки, в 
сектора на дейност на организацията 
или асоциацията;
ii) осъществяват дейността си по 
подходящ начин както с течение на 
времето, така и по отношение на 
ефективността и концентрацията 
на доставките.
2. За да се приспособят критериите 
за признаване на организации и 
асоциации, посочени в настоящата 
глава, към специфичните структури в 
държавите членки, последните могат 
да приемат допълнителни критерии 
във всички сектори или в специфичен 
сектор, като не засягат стабилното 
функциониране на пазарната 
организация.
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3. Организациите и асоциациите, 
които са признати от държавите
членки преди [x] и които отговарят 
на посочените в настоящата глава 
условия, се считат за признати в 
съответствие с тази глава.
4. Организациите и асоциациите, 
които са признати от държавите
членки преди [x] и които не 
отговарят на посочените в 
настоящата глава условия, могат да 
продължат да упражняват 
дейността си до [x + една година].

Or. en

Изменение 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Член 109а
Ролята на групите

1. За да се подобри и 
стабилизира работата на 
пазара на продуктите със 
защитено наименование за 
произход или защитено 
географско указание съгласно 
Регламент на ЕС относно 
схемите за качество на 
селскостопанските продукти 
[2010/0353 (COD)], държавите 
членки производителки могат да 
определят правила за предлагане 
на пазара с оглед регулиране на 
предлагането, по-специално 
като изпълнят решенията, 
взети от производителите и 
междубраншовите организации 
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и от групите, посочени в член 42 
от Регламент на ЕС относно 
схемите за качество на 
селскостопанските продукти 
[2010/0353 (COD)].  
2. Тези правила са 
пропорционални на 
преследваната цел и:
а) обхващат единствено 
регулирането на предлагането и 
имат за цел да приведат 
предлагането на продуктите в 
съответствие с търсенето;
б) не са задължителни за повече 
от пет години на предлагане на 
продукта на пазара, с 
възможност за подновяване на 
този срок;
в) не засягат сделките, 
извършени след първоначалното 
предлагане на съответния 
продукт на пазара;
г) не трябва да позволяват 
фиксиране на цените, 
включително във вид на насока 
или препоръка;
д) не ограничават достъпа до 
прекомерно голяма част от 
въпросния продукт, до която 
иначе би имало достъп;
е) не трябва да водят до 
възпрепятстване на оператор да 
започне производството на 
съответния продукт.
3. Правилата, посочени в 
параграф 1, се довеждат до 
знанието на операторите чрез 
публикуването им без 
съкращения в официално издание 
на съответната държава 
членка.
4. Решенията и мерките, взети 
от държавите членки през 
година „n“ в съответствие с 
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настоящия член, се съобщават 
на Комисията преди 1 март от 
година „n+1“.
5. Комисията може да поиска 
от държава членка да оттегли 
решението си, ако установи, че 
това решение изключва 
конкуренцията в голяма част от 
вътрешния пазар, 
възпрепятства свободното 
движение на стоки или 
противоречи на целите на 
член 39 от Договора за 
функционирането на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 1780
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 109а (нов)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Член 109а
Ролята на групите

1. За да се подобри и 
стабилизира работата на 
пазара на продуктите със 
защитено наименование за 
произход или защитено 
географско указание съгласно 
Регламент на ЕС относно 
схемите за качество на 
селскостопанските продукти 
[2010/0353 (COD)], държавите 
членки производителки могат, с 
изключение на сектора на 
млякото и млечните продукти и 
лозаро-винарския сектор, да 
определят правила за предлагане 
на пазара с оглед регулиране на 
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предлагането, по-специално 
като изпълнят решенията, 
взети от групите, посочени в 
член 42 от Регламент на ЕС 
относно схемите за качество на 
селскостопанските продукти 
[2010/0353 (COD)].
2. Тези правила са 
пропорционални на 
преследваната цел и:
а) обхващат единствено 
регулирането на предлагането и 
имат за цел да приведат 
предлагането на продуктите в 
съответствие с търсенето;
б) не са задължителни за повече 
от пет години на предлагане на 
продукта на пазара, с 
възможност за подновяване на 
този срок;
в) не засягат сделките, 
извършени след първоначалното 
предлагане на съответния 
продукт на пазара;
г) не трябва да позволяват 
фиксиране на цените, 
включително във вид на насока 
или препоръка;
д) не ограничават достъпа до 
прекомерно голяма част от 
въпросния продукт, до която 
иначе би имало достъп;

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение е допълнение на изменение 321, предложено от докладчика 
като член 119б. Вече е предвидена разпоредба, която има за цел да подобри и 
стабилизира функционирането на пазара на продуктите със защитено наименование 
за произход за браншовите организации в лозаро-винарския сектор и сектора на 
млечните продукти. Следователно тези продукти трябва да бъдат изключени от 
разпоредбите на настоящия член.
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Изменение 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Член 109а
Фондове за субсидии

1. Групи производители, 
асоциации на група 
производители и браншови 
организации могат да създадат 
фонд за субсидии с оглед на 
икономическите рискове. 
Вноските на членовете са 
доброволни и не могат да бъдат 
задължителни.
2. От фондовете за субсидии 
могат да се изплащат 
компенсации на оператори, 
претърпели финансови загуби, 
свързани със селскостопанската 
дейност на организациите, 
посочени в параграф 1.
Загубите се изчисляват въз 
основа на икономически 
показател, определен от фонда, 
който отразява
рентабилността на дейността. 
Загубата се изчислява чрез 
сравняване на стойността на 
този показател със средната му 
годишна стойност през 
последните три години или със 
средната му стойност в 
продължение на три години, 
взети средно от последните пет 
години, с изключение на най-
високата и най-ниската 
стойност.
3. Плащанията от фонда за 
субсидии в полза на членовете се 
извършва с разрешението на 
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държавата членка и трябва да 
бъде пропорционално на 
претърпяната финансова загуба.  
Държавите членки определят 
правилата за функциониране на 
фондовете за субсидии, и по-
специално най-ниския 
референтен показател, след 
който може да се отпускат 
средства.

Or. fr

Изменение 1782
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 109а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 109a
Групи производители в сектор 

„Плодове и зеленчуци“
1. В държавите членки с ниска 
степен на организираност групи 
производители могат да бъдат 
формирани като юридически 
лица или ясно обособени части 
от юридически лица по 
инициатива на земеделски 
стопани, които произвеждат 
един или повече от продуктите 
от сектор „Плодове и 
зеленчуци“ и/или от такива 
продукти, предназначени 
единствено за преработка, с 
оглед да бъдат признати за 
организации на производители.
На такива групи производители 
може да бъде предоставен 
преходен период, в рамките на 
който да изпълнят 
изискванията за признаване 
като организация на 
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производители съгласно член 
106.
За тази цел групите 
производители представят на 
съответната държава членка 
поетапен план за признаване, 
чието приемане е сигнал за 
началото на посочения във 
втора алинея преходен период и 
представлява предварително 
признаване. Преходният период 
е не по-дълъг от пет години.
2. Преди да приемат плана за 
признаване, държавите членки 
информират Комисията за 
своите намерения и за 
вероятните финансови 
последици от тях.

Or. bg

Изменение 1783
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Разширяването на обхвата на правилата, така че да включи и оператори, 
нечленуващи в организациите или асоциациите, не е приемливо. То противоречи на 
основите на свободната икономика.

Изменение 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Този член позволява на държавите членки да направят правилата, отнасящи се за 
организации на производителите или междубраншови организации, задължителни за 
нечленуващи в тях оператори и да им наложат задължение за финансов принос. Това 
ограничава конкуренцията на пазара като намалява възможността за действие на 
операторите.

Изменение 1785
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1786
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en



AM\910137BG.doc 159/201 PE494.588v01-00

BG

Изменение 1787
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1788
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Няма доказателства, че пазарите функционират по-добре, когато правилата за 
организации на производители или за междубраншови организации са задължителни 
за нечленуващи в тях оператори, възпрепятствайки по този начин свободата на 
отделните оператори.

Изменение 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато призната 
организация на производители, 
призната асоциация на организации 
на производители или призната 
междубраншова организация, 

заличава се



PE494.588v01-00 160/201 AM\910137BG.doc

BG

действаща в определена икономическа 
област или икономически области на 
държава членка, се счита за 
представителна по отношение на 
производството или търговията или 
преработката на даден продукт, 
съответната държава членка може, 
по искане на тази организация, да 
направи някои от споразуменията, 
решенията или съгласуваните 
практики, договорени в рамките на 
същата организация, задължителни 
за ограничен период за другите 
оператори, които действат във 
въпросната икономическа област или 
области, независимо дали са 
физически лица или групи и 
независимо от това, че не членуват в 
организацията или асоциацията.

Or. en

Обосновка

Обхватът на задължителните правила не следва да се разширява, за да включи 
оператори, които не членуват в организации на производители, асоциации на 
организации на производители или в междубраншови организации. Разширяването на 
обхвата на задължителните правила, за да включи нечленуващи в организации 
оператори, противоречи на принципите на свободния пазар. Такова разширяване би 
могло да затвори напълно пазара за оператори извън организациите на производители 
или междубраншовите организации. Важно е да се гарантира, че мерките за 
укрепване на функционирането на веригата на доставки не застрашава свободния 
пазар.

Изменение 1790
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, когато призната 
организация на производители, 
призната асоциация на организации на 
производители или призната 

1. В случаите, когато призната 
организация на производители, 
призната асоциация на организации на 
производители или призната 
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междубраншова организация, 
действаща в определена икономическа 
област или икономически области на 
държава членка, се счита за 
представителна по отношение на 
производството или търговията или 
преработката на даден продукт, 
съответната държава членка може, по 
искане на тази организация, да направи 
някои от споразуменията, решенията 
или съгласуваните практики, 
договорени в рамките на същата 
организация, задължителни за 
ограничен период за другите оператори, 
които действат във въпросната 
икономическа област или области, 
независимо дали са физически лица или 
групи и независимо от това, че не 
членуват в организацията или 
асоциацията.

междубраншова организация в сектора 
на плодовете и зеленчуците, или 
призната междубраншова 
организация в сектора на тютюна, 
действаща в определена икономическа 
област или икономически области на 
държава членка, се счита за 
представителна по отношение на 
производството или търговията или 
преработката на даден продукт, 
съответната държава членка може, по 
искане на тази организация, да направи 
някои от споразуменията, решенията 
или съгласуваните практики, 
договорени в рамките на същата 
организация, задължителни за 
ограничен период за другите оператори, 
които действат във въпросната 
икономическа област или области, 
независимо дали са физически лица или 
групи и независимо от това, че не 
членуват в организацията или 
асоциацията.

Or. en

Изменение 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Икономическа област“ означава 
географска зона, съставена от 
граничещи или съседни 
производствени райони, в които 
условията за производство и търговия 
са еднородни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Обхватът на задължителните правила не следва да се разширява, за да включи 
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оператори, които не членуват в организации на производители, асоциации на 
организации на производители или в междубраншови организации. Разширяването на 
обхвата на задължителните правила, за да включи нечленуващи в организации 
оператори, противоречи на принципите на свободния пазар. Такова разширяване би 
могло да затвори напълно пазара за оператори извън организациите на производители 
или междубраншовите организации. Важно е да се гарантира, че мерките за 
укрепване на функционирането на веригата на доставки не застрашава свободния 
пазар.

Изменение 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена организация или асоциация се 
счита за представителна, когато в 
съответната икономическа област 
или области на дадена държава 
членка:

заличава се

а) като дял от обема на продукцията 
или на търговията или на 
преработката на съответния 
продукт или продукти тази 
организация или асоциация 
представлява:
i) за организациите на производители 
в сектора на плодовете и зеленчуците 
— поне 60 %, или
ii) в останалите случаи — поне две 
трети, и
б) в случаите на организации на 
производители, представлява повече 
от 50 % от съответните 
производители.

Or. en

Обосновка

Обхватът на задължителните правила не следва да се разширява, за да включи 
оператори, които не членуват в организации на производители, асоциации на 
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организации на производители или в междубраншови организации. Разширяването на 
обхвата на задължителните правила, за да включи нечленуващи в организации 
оператори, противоречи на принципите на свободния пазар. Такова разширяване би 
могло да затвори напълно пазара за оператори извън организациите на производители 
или междубраншовите организации. Важно е да се гарантира, че мерките за 
укрепване на функционирането на веригата на доставки не застрашава свободния 
пазар.

Изменение 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 1– буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случая с междубраншовите 
организации представлява 
значителна част от 
икономическите дейности, 
посочени в буква а), параграф 1 
на член 108 съгласно условията, 
определени от държавата 
членка.

Or. fr

Изменение 1794
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случая с междубраншовите 
организации представлява 
значителна част от 
икономическите дейности, 
посочени в буква а), параграф 1 
на член 108 съгласно условията, 
определени от държавата 
членка.
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Or. fr

Обосновка

Икономическият критерий въз основа на обема не може да се прилага за 
междубраншовите организации, тъй като те не отчитат обективни фактори, като 
например голямото разнообразие на селскостопански оператори. Доколко една 
организация се счита за представителна извадка, може да се определи въз основа на 
редица критерии, които следва да бъдат определени от държавата членка.

Изменение 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато искането за разширяване на 
обхвата на правилата спрямо други 
оператори обхваща повече от една 
икономическа област, организацията 
или асоциацията представя 
доказателства за наличие на 
определеното в първа алинея 
минимално равнище на 
представителност за всеки един от 
браншовете, които тя обхваща, във 
всяка от съответните икономически 
области.

заличава се

Or. en

Обосновка

Обхватът на задължителните правила не следва да се разширява, за да включи 
оператори, които не членуват в организации на производители, асоциации на 
организации на производители или в междубраншови организации. Разширяването на 
обхвата на задължителните правила, за да включи нечленуващи в организации 
оператори, противоречи на принципите на свободния пазар. Такова разширяване би 
могло да затвори напълно пазара за оператори извън организациите на производители 
или междубраншовите организации. Важно е да се гарантира, че мерките за 
укрепване на функционирането на веригата на доставки не застрашава свободния 
пазар.
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Изменение 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Правилата, за които може да се 
иска предвиденото в параграф 1 
разширяване на обхвата спрямо други 
оператори, имат една от следните 
цели:

заличава се

а) предоставяне на информация за 
производството и пазарите;
б) по-строги правила за производство 
от тези на Съюза или от 
националните правила;
в) изготвяне на стандартни договори, 
съобразени с правилата на Съюза;
г) правила за предлагане на пазара;
д) правила за опазване на околната 
среда;
е) мерки за насърчаване и използване 
на потенциала на продуктите;
ж) мерки за защита на биологичното 
земеделие, както и на 
наименованията за произход, 
етикетите за качество и 
географските указания,
з) изследвания за добавяне на 
стойност към продуктите, по-
специално чрез нови приложения, 
които не представляват заплаха за 
общественото здраве,
и) проучвания за подобряване на 
качеството на продуктите,
й) изследвания, по-специално върху 
методите на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба на 
продукти за растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти и 
гарантират опазване на почвата и 
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околната среда;
к) определяне на минимални качества 
и определяне на минимални 
стандарти за пакетиране и 
представяне;
л) използване на сертифицирани 
семена и контрол на качеството на 
продукта.
Посочените правила не причиняват 
вреда на други оператори в 
съответната държава членка или в 
Съюза, не водят до последиците, 
изброени в член 145, параграф 4, и не 
са по друг начин несъвместими с 
действащите правила на Съюза и 
действащите национални правила.

Or. en

Обосновка

Обхватът на задължителните правила не следва да се разширява, за да включи 
оператори, които не членуват в организации на производители, асоциации на 
организации на производители или в междубраншови организации. Разширяването на 
обхвата на задължителните правила, за да включи нечленуващи в организации 
оператори, противоречи на принципите на свободния пазар. Такова разширяване би 
могло да затвори напълно пазара за оператори извън организациите на производители 
или междубраншовите организации. Важно е да се гарантира, че мерките за 
укрепване на функционирането на веригата на доставки не застрашава свободния 
пазар.

Изменение 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата, за които може да се 
иска предвиденото в параграф 1 
разширяване на обхвата спрямо 
други оператори, имат една от 
следните цели:

Правилата, за които може да се 
иска предвиденото в параграф 1 
разширяване на обхвата спрямо 
други оператори за една от 
дейностите, съответстващи на
целите, посочени в буква в) на 
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член 106, с изключение на целта, 
определена в подточка viia 
)(нова), или в член 108, параграф 
1, буква в), с изключение на 
целта, посочена в подточка xia 
)(нова).

Or. fr

Изменение 1798
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правилата, за които може да се иска 
предвиденото в параграф 1 разширяване 
на обхвата спрямо други оператори, 
имат една от следните цели:

Правилата, за които може да се иска 
предвиденото в параграф 1 разширяване 
на обхвата спрямо други оператори, 
отговарят на целите на 
организацията или асоциацията, 
посочени в настоящата глава.

Or. en

Изменение 1799
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставяне на информация за 
производството и пазарите;

заличава се

Or. en

Изменение 1800
Albert Deß
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Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по-строги правила за производство 
от тези на Съюза или от 
националните правила;

заличава се

Or. en

Изменение 1801
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвяне на стандартни договори, 
съобразени с правилата на Съюза;

заличава се

Or. en

Изменение 1802
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правила за предлагане на пазара; заличава се

Or. en

Изменение 1803
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правила за опазване на околната 
среда;

заличава се

Or. en

Изменение 1804
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) мерки за насърчаване и използване 
на потенциала на продуктите;

заличава се

Or. en

Изменение 1805
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) мерки за защита на биологичното 
земеделие, както и на 
наименованията за произход, 
етикетите за качество и 
географските указания,

заличава се

Or. en

Изменение 1806
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква з)



PE494.588v01-00 170/201 AM\910137BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) изследвания за добавяне на 
стойност към продуктите, по-
специално чрез нови приложения, 
които не представляват заплаха за 
общественото здраве,

заличава се

Or. en

Изменение 1807
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) проучвания за подобряване на 
качеството на продуктите,

заличава се

Or. en

Изменение 1808
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) изследвания, по-специално върху 
методите на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба на 
продукти за растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти и 
гарантират опазване на почвата и 
околната среда;

заличава се

Or. en
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Изменение 1809
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) изследвания, по-специално върху 
методите на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба на 
продукти за растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти и 
гарантират опазване на почвата и 
околната среда;

й) изследвания, по-специално върху 
методите на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба на 
продукти за растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти и 
гарантират опазване на почвата, водите
и околната среда;

Or. fr

Изменение 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) изследвания, по-специално 
върху методите на отглеждане, 
които позволяват намалена 
употреба на продукти за 
растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти 
и гарантират опазване на почвата 
и околната среда;

й) изследвания, по-специално 
върху методите на отглеждане, 
които позволяват намалена 
употреба на продукти за 
растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти 
и гарантират опазване на почвата 
и околната среда. В случай на 
незначителна употреба, следва 
да бъде разрешено да се 
разработват проучвания за 
разрешаване на специални 
молекули или лекарства за 
такива продукти, особено 
когато не съществуват 
разрешени лечения;

Or. es
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Изменение 1811
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) определяне на минимални качества 
и определяне на минимални 
стандарти за пакетиране и 
представяне;

заличава се

Or. en

Изменение 1812
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – подточка л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) използване на сертифицирани 
семена и контрол на качеството на 
продукта.

заличава се

Or. en

Изменение 1813
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – подточка л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) използване на сертифицирани
семена и контрол на качеството на 
продукта.

л) използване на семена, 
съобразени с потребностите на 
устойчивите производствени 
системи, и контрол на качеството 
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на продукта.

Or. fr

Изменение 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква ла) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) изтегляне от пазара и 
координирана преработка на 
продукта в условия на очевиден
пазарен дисбаланс през пазарна 
година, която си е поставила за 
цел да възстанови нормалното 
функциониране на пазара.

Or. es

Изменение 1815
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква ла) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) допринасяне за мерките, 
посочени в членове 38–40 на 
Регламент (ЕС) №[...] [RDR].

Or. fr

Обосновка

Групите производители и междубраншовите организации могат да играят важна 
роля в покриването на риска, включително ценовия риск, и трябва да им бъде 
разрешено да се възползват от инструментите на политиката за развитие на 
селските райони.
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Изменение 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква лб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лб) установяване на специфични 
критерии за всеки продукт, 
съгласно които всички членове 
на междубраншовата 
организация да могат да 
покрият поне производствените 
си разходи. 

Or. es

Изменение 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 1 – буква лв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лв) изтегляне на продукти, 
чието качество не 
удовлетворява изискванията на
пазара.

Or. es

Изменение 1818
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените правила не причиняват 
вреда на други оператори в съответната 
държава членка или в Съюза, не водят 

Разширените правила не причиняват 
вреда на други оператори в съответната 
държава членка или в Съюза, не водят 
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до последиците, изброени в член 145, 
параграф 4, и не са по друг начин 
несъвместими с действащите правила на 
Съюза и действащите национални 
правила.

до последиците, изброени в член 145, 
параграф 4, и не са по друг начин 
несъвместими с действащите правила на 
Съюза и действащите национални 
правила.

Or. en

Изменение 1819
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 111 заличава се
Финансови вноски за нечленуващи

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация 
на организации на производители или 
призната междубраншова
организация се разширява съгласно 
член 110 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
лицата, чиито дейности са свързани 
със съответните продукти, 
държавата членка, която е 
извършила признаването, може да 
вземе решение физическите лица или 
групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или 
част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото 
тези вноски са предназначени за 
покриване на разходите, извършени 
пряко в резултат от упражняването 
на въпросните дейности.

Or. en
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Обосновка

Тъй като сме против разширяването на обхвата на правилата за включване на 
нечленуващи оператори, сме и против разпоредбите, съгласно които нечленуващите 
оператори са принудени да участват с финансов принос за покриване на разходите за 
някои мерки, предприети от организации, на които те не са членове.

Изменение 1820
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 111 заличава се
Финансови вноски за нечленуващи

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация 
на организации на производители или 
призната междубраншова 
организация се разширява съгласно 
член 110 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
лицата, чиито дейности са свързани 
със съответните продукти, 
държавата членка, която е 
извършила признаването, може да 
вземе решение физическите лица или 
групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или 
част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото 
тези вноски са предназначени за 
покриване на разходите, извършени 
пряко в резултат от упражняването 
на въпросните дейности.

Or. en



AM\910137BG.doc 177/201 PE494.588v01-00

BG

Изменение 1821
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 111 заличава се
Финансови вноски за нечленуващи

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация 
на организации на производители или 
призната междубраншова 
организация се разширява съгласно 
член 110 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
лицата, чиито дейности са свързани 
със съответните продукти, 
държавата членка, която е 
извършила признаването, може да 
вземе решение физическите лица или 
групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или 
част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото 
тези вноски са предназначени за 
покриване на разходите, извършени 
пряко в резултат от упражняването 
на въпросните дейности.

Or. en

Изменение 1822
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 111
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 111 заличава се
Финансови вноски за нечленуващи

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация 
на организации на производители или 
призната междубраншова 
организация се разширява съгласно 
член 110 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
лицата, чиито дейности са свързани 
със съответните продукти, 
държавата членка, която е 
извършила признаването, може да 
вземе решение физическите лица или 
групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или 
част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото 
тези вноски са предназначени за 
покриване на разходите, извършени 
пряко в резултат от упражняването 
на въпросните дейности.

Or. en

Изменение 1823
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 111 заличава се
Финансови вноски за нечленуващи

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
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производители, призната асоциация 
на организации на производители или 
призната междубраншова 
организация се разширява съгласно 
член 110 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
лицата, чиито дейности са свързани 
със съответните продукти, 
държавата членка, която е 
извършила признаването, може да 
вземе решение физическите лица или 
групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или 
част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото 
тези вноски са предназначени за 
покриване на разходите, извършени 
пряко в резултат от упражняването 
на въпросните дейности.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до разширяването на правилата, за да обхванат нечленуващи в 
организации оператори (член 110), не би следвало да е възможно да се разшири и 
обхватът на искането за финансов принос от нечленуващите оператори.

Изменение 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансови вноски за нечленуващи заличава се
Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация 
на организации на производители или 
призната междубраншова 
организация се разширява съгласно 
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член 110 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
лицата, чиито дейности са свързани 
със съответните продукти, 
държавата членка, която е 
извършила признаването, може да 
вземе решение физическите лица или 
групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или 
част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото 
тези вноски са предназначени за 
покриване на разходите, извършени 
пряко в резултат от упражняването 
на въпросните дейности.

Or. en

Обосновка

Този член позволява да се наложи изискване на оператори, които не са членове на 
организации на производители или на междубраншови организации, да плащат 
финансови вноски на организации на производители, в които не членуват.

Изменение 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансови вноски за нечленуващи заличава се
Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация 
на организации на производители или 
призната междубраншова 
организация се разширява съгласно 
член 110 и дейностите, за които се 
отнасят споменатите правила, са от 
общ икономически интерес на 
лицата, чиито дейности са свързани 
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със съответните продукти, 
държавата членка, която е 
извършила признаването, може да 
вземе решение физическите лица или 
групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или 
част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото 
тези вноски са предназначени за 
покриване на разходите, извършени 
пряко в резултат от упражняването 
на въпросните дейности.

Or. en

Обосновка

По същия начин не следва да се плащат финансови вноски за организации на 
производители, асоциации на организации на производители или междубраншови 
организации от нечленуващи в тях оператори.

Изменение 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната 
асоциация на организации на 
производители или призната 
междубраншова организация се 
разширява съгласно член 110 и 
дейностите, за които се отнасят 
споменатите правила, са от общ 
икономически интерес на лицата, 
чиито дейности са свързани със 
съответните продукти, държавата 
членка, която е извършила 
признаването, може да вземе 
решение физическите лица или 

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната 
асоциация на организации на 
производители или призната 
междубраншова организация се 
разширява съгласно член 110 и 
дейностите, за които се отнасят 
споменатите правила, са от общ 
икономически интерес на 
стопанските субекти, чиито 
дейности са свързани със 
съответните продукти, държавата 
членка, която е извършила 
признаването, може да вземе 
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групите, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат 
на организацията пълния размер 
или част от финансовите вноски, 
плащани от членовете й, 
доколкото тези вноски са 
предназначени за покриване на 
разходите, извършени пряко в 
резултат от упражняването на 
въпросните дейности.

решение отделните стопански 
субекти или групите, които не 
членуват в организацията, но се 
ползват от въпросните дейности, 
да плащат на организацията 
пълния размер или част от 
финансовите вноски, плащани от 
членовете й, доколкото тези 
вноски са предназначени за 
покриване на разходите, 
извършени пряко в резултат от 
упражняването на въпросните 
дейности.

Or. es

Изменение 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация на 
организации на производители или 
призната междубраншова организация 
се разширява съгласно член 110 и 
дейностите, за които се отнасят 
споменатите правила, са от общ 
икономически интерес на лицата, чиито 
дейности са свързани със съответните 
продукти, държавата членка, която е 
извършила признаването, може да вземе 
решение физическите лица или групите, 
които не членуват в организацията, но 
се ползват от въпросните дейности, да 
плащат на организацията пълния размер 
или част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото тези 
вноски са предназначени за покриване 
на разходите, извършени пряко в 
резултат от упражняването на 

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация на 
организации на производители или 
призната междубраншова организация 
се разширява съгласно член 110 и 
дейностите, за които се отнасят 
споменатите правила, са от общ 
икономически интерес на лицата, чиито 
дейности са свързани със съответните 
продукти, държавата членка, която е 
извършила признаването, може да вземе 
решение физическите лица или групите, 
които не членуват в организацията, но 
се ползват от въпросните дейности, да 
плащат на организацията пълния размер 
или част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото тези 
вноски са предназначени за покриване 
на разходите от упражняването на 
въпросните дейности.
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въпросните дейности.

Or. de

Изменение 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация на 
организации на производители или 
призната междубраншова организация 
се разширява съгласно член 110 и 
дейностите, за които се отнасят 
споменатите правила, са от общ 
икономически интерес на лицата, чиито 
дейности са свързани със съответните 
продукти, държавата членка, която е 
извършила признаването, може да вземе 
решение физическите лица или групите, 
които не членуват в организацията, но 
се ползват от въпросните дейности, да 
плащат на организацията пълния размер 
или част от финансовите вноски, 
плащани от членовете ѝ, доколкото тези 
вноски са предназначени за покриване 
на разходите, извършени пряко в 
резултат от упражняването на 
въпросните дейности.

Когато обхватът на правилата на 
призната организация на 
производители, призната асоциация на 
организации на производители или 
призната междубраншова организация 
се разширява съгласно член 110 и 
дейностите, за които се отнасят 
споменатите правила, са от общ 
икономически интерес на лицата, чиито 
дейности са свързани със съответните 
продукти, държавата членка, която е 
извършила признаването, може да вземе 
решение физическите лица или групите, 
заедно с преработвателите и 
търговците, които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да плащат на 
организацията пълния размер или част 
от финансовите вноски, плащани от 
членовете ѝ, доколкото тези вноски са 
предназначени за покриване на 
разходите, извършени пряко в резултат 
от упражняването на въпросните 
дейности.

Or. it

Изменение 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, когато една или 
повече от дейностите, посочени 
в алинея 2 на настоящия 
параграф, се извършва от 
призната междубраншова 
организация в сектора на 
тютюна и е от общ 
икономически интерес за тези 
икономически оператори, чиито 
дейности са свързани с един или 
повече от съответните 
продукти, държавата членка, 
която е извършила 
признаването, или Комисията, 
когато признаването е 
извършено от Комисията, може 
да вземе решение отделните 
стопански субекти или групите, 
които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да 
плащат на организацията 
пълния размер или част от 
финансовите вноски, плащани 
от членовете й, доколкото тези 
вноски са предназначени за 
покриване на разходите, 
извършени пряко в резултат от 
упражняването на въпросните 
дейности.
Дейностите, посочени в горната 
алинея, са насочени към една от 
следните цели:
а) изследвания за добавяне на 
стойност към продуктите, по-
специално чрез нови 
приложения, които не 
представляват заплаха за 
общественото здраве,
б) изследвания за подобряване на 
качеството на тютюна на 
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листа и на балирания тютюн.
в) изследвания върху методите 
на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба 
на продукти за растителна 
защита и гарантират опазване 
на почвата и околната среда.

Or. es

Изменение 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Също така, когато една или 
повече от дейностите, посочени 
в алинея 2 на настоящия 
параграф, се извършва от 
призната междубраншова 
организация в сектора на 
тютюна и е от общ 
икономически интерес за тези 
икономически оператори, чиито 
дейности са свързани с един или 
повече от съответните 
продукти, държавата членка, 
която е извършила 
признаването, или Комисията, 
когато признаването е 
извършено от Комисията, може 
да вземе решение отделните 
стопански субекти или групите, 
които не членуват в 
организацията, но се ползват от 
въпросните дейности, да 
плащат на организацията 
пълния размер или част от 
финансовите вноски, плащани 
от членовете й, доколкото тези 
вноски са предназначени за 
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покриване на разходите, 
извършени пряко в резултат от 
упражняването на въпросните 
дейности.
Дейностите, посочени в горната 
алинея, са насочени към една от 
следните цели:
а) изследвания за добавяне на 
стойност към продуктите, по-
специално чрез нови 
приложения, които не 
представляват заплаха за 
общественото здраве,
б) изследвания за подобряване на 
качеството на тютюна на 
листа и на балирания тютюн.
в) изследвания върху методите 
на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба 
на продукти за растителна 
защита и гарантират опазване 
на почвата и околната среда.

Or. es

Обосновка

Следва да се добави нов параграф, който засяга действащите разпоредби на член 126 
параграфи 1 и 2 на Общия регламент за ООП по отношение на плащането на квоти 
от оператори, които не са членове, какъвто е случаят с междубраншовите 
организации в сектора на тютюна, което не се отнася до разширяване на обхвата на 
правилата, а на дейностите, от които се възползват икономическите оператори, 
които не членуват в междубраншовия сектор.

Изменение 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 112 заличава се
Мерки за улесняване на корекциите в 
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предлагането спрямо пазарните 
изисквания

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 по 
отношение на секторите на живите 
растения, говеждото и телешкото 
месо, свинското месо, овчето и 
козето месо, яйцата и птичето месо 
относно мерките:
а) за подобряване на качеството;
б) за насърчаване на по-добра 
организация на производството, 
преработката и предлагането на 
пазара;
в) за улесняване на отчитането на 
тенденциите в пазарните цени;
г) за даване на възможност за 
изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни прогнози въз основа на 
използваните средства за 
производство.

Or. en

Обосновка

Този член позволява на Комисията да приема делегирани актове в някои сектори, за да 
адаптира предлагането към пазарните изисквания. Тази разпоредба никога не е 
използвана и не е в съответствие с продължаващата пазарна насоченост на ОСП.

Изменение 1832
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 112
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 112 заличава се
Мерки за улесняване на корекциите в 

предлагането спрямо пазарните 
изисквания

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 по 
отношение на секторите на живите 
растения, говеждото и телешкото 
месо, свинското месо, овчето и 
козето месо, яйцата и птичето месо 
относно мерките:
а) за подобряване на качеството;
б) за насърчаване на по-добра 
организация на производството, 
преработката и предлагането на 
пазара;
в) за улесняване на отчитането на 
тенденциите в пазарните цени;
г) за даване на възможност за 
изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни прогнози въз основа на 
използваните средства за 
производство.

Or. en

Изменение 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 112
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 112 заличава се
Мерки за улесняване на корекциите в 

предлагането спрямо пазарните 
изисквания

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 по 
отношение на секторите на живите 
растения, говеждото и телешкото 
месо, свинското месо, овчето и 
козето месо, яйцата и птичето месо 
относно мерките:
а) за подобряване на качеството;
б) за насърчаване на по-добра 
организация на производството, 
преработката и предлагането на 
пазара;
в) за улесняване на отчитането на 
тенденциите в пазарните цени;
г) за даване на възможност за 
изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни прогнози въз основа на 
използваните средства за 
производство.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба не е в съответствие с продължаващата пазарна насоченост на ОСП.

Изменение 1834
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 112 заличава се
Мерки за улесняване на корекциите в 

предлагането спрямо пазарните 
изисквания

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 по 
отношение на секторите на живите 
растения, говеждото и телешкото 
месо, свинското месо, овчето и 
козето месо, яйцата и птичето месо 
относно мерките:
а) за подобряване на качеството;
б) за насърчаване на по-добра 
организация на производството, 
преработката и предлагането на 
пазара;
в) за улесняване на отчитането на 
тенденциите в пазарните цени;
г) за даване на възможност за 
изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни прогнози въз основа на 
използваните средства за 
производство.

Or. en

Изменение 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 по отношение на 
секторите на живите растения, 
говеждото и телешкото месо, 
свинското месо, овчето и 
козето месо, яйцата и птичето 
месо относно мерките:

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 по отношение на 
секторите, които нямат 
специфични системи за 
ограничаване на 
производството относно 
мерките:

Or. es

Обосновка

Мерките, предвидени в настоящия член, обхващат всички сектори, освен тези, които 
вече имат системи за ограничаване на производството.

Изменение 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
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изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 по отношение на 
секторите на живите 
растения, говеждото и 
телешкото месо, свинското 
месо, овчето и козето месо, 
яйцата и птичето месо относно 
мерките:

изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 по отношение на 
всички сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, относно 
мерките:

Or. es

Обосновка

Съществуващите механизми за намеса и управление на пазара трябва да бъдат 
подобрени и допълнени от инструменти за управление на нарушения в равновесието на 
пазара и специфични инструменти за управление на доставките, които заедно трябва 
да формират мрежа за сигурност, която да защитава земеделските производители 
от прекомерната нестабилност на цените и да направи възможно постигането на 
основната стратегическа цел на ОСП: продоволствена сигурност и поддържане на 
доходите на земеделските производители.

Изменение 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 по отношение на 
секторите на живите растения, 

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 по отношение на 
всички сектори, посочени в 
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говеждото и телешкото месо, 
свинското месо, овчето и 
козето месо, яйцата и птичето 
месо относно мерките:

член 1, параграф 2, относно 
мерките:

Or. es

Обосновка

Всички сектори следва да могат да се възползват от тези мерки, защото проблемите, 
пред които са изправени, засягат и всички останали.

Изменение 1838
Мария Габриел 

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, извършвани 
от организациите, посочени в членове 
106 108, за улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 по отношение 
на секторите на живите растения, 
говеждото и телешкото месо, 
свинското месо, овчето и козето 
месо, яйцата и птичето месо 
относно мерките:

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, извършвани 
от организациите, посочени в членове 
106 108, за улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160:

Or. en

Изменение 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 по отношение на 
секторите на живите 
растения, говеждото и 
телешкото месо, свинското 
месо, овчето и козето месо, 
яйцата и птичето месо относно 
мерките:

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, 
извършвани от организациите, 
посочени в членове 106—108, за 
улесняване на корекциите на 
предлагането спрямо пазарните 
изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне 
от пазара, Комисията се 
оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие 
с член 160 относно мерките:

Or. pt

Изменение 1840
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да улеснят адаптирането на 
селскостопанското предлагане към 
пазарните изисквания, държавите
членки могат да предприемат мерки 
за консолидиране на земята като 
предоставят преференциални условия 
за млади земеделски стопани, за 
закупуване на нови стопанства.

Or. it

Изменение 1841
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Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Липсата на делегиран акт, 
приет от Комисията, не пречи 
на организациите, посочени в 
членове 106–108, да вземат 
мерки, отнасящи се до тези 
области на дейност.

Or. fr

Изменение 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113 заличава се
Правила за предлагане на пазара с цел 

подобряване и стабилизиране на 
работата на общия пазар на вина

С цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, включително на грозде, гроздова 
мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с 
оглед регулиране на предлагането, по-
специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108.
Тези правила са съразмерни на 
преследваната цел и:
а) не са свързани с каквато и да било 
операция след първото предлагане на 
пазара на съответния продукт;
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б) не позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените 
са установени като насока или 
препоръка;
в) не водят до липса на значително 
количество от реколтата, което 
иначе би било налично;
г) не създават възможност за отказ 
да бъдат издадени на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
сертификати, необходими за 
движението и предлагането на пазара 
на вина, когато предлагането на 
пазара е в съответствие с тези 
правила.

Or. en

Обосновка

Този член позволява на държавите членки да определят правила за предлагане на 
пазара, за да регулират предлагането на пазара на вино. Тази разпоредба не е в 
съответствие с продължаващата пазарна насоченост на ОСП.

Изменение 1843
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113 заличава се
Правила за предлагане на пазара с цел 

подобряване и стабилизиране на 
работата на общия пазар на вина

С цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, включително на грозде, гроздова 
мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с 
оглед регулиране на предлагането, по-
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специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108.
Тези правила са съразмерни на 
преследваната цел и:
а) не са свързани с каквато и да било 
операция след първото предлагане на 
пазара на съответния продукт;
б) не позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените 
са установени като насока или 
препоръка;
в) не водят до липса на значително 
количество от реколтата, което 
иначе би било налично;
г) не създават възможност за отказ 
да бъдат издадени на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
сертификати, необходими за 
движението и предлагането на пазара 
на вина, когато предлагането на 
пазара е в съответствие с тези 
правила.

Or. en

Обосновка

Ние сме против специалното третиране на някои сектори в проекта на Общия 
регламент за ООП.

Изменение 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113 заличава се
Правила за предлагане на пазара с цел 

подобряване и стабилизиране на 
работата на общия пазар на вина
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С цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, включително на грозде, гроздова 
мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с 
оглед регулиране на предлагането, по-
специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108.
Тези правила са съразмерни на 
преследваната цел и:
а) не са свързани с каквато и да било 
операция след първото предлагане на 
пазара на съответния продукт;
б) не позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените 
са установени като насока или 
препоръка;
в) не водят до липса на значително 
количество от реколтата, което 
иначе би било налично;
г) не създават възможност за отказ 
да бъдат издадени на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
сертификати, необходими за 
движението и предлагането на пазара 
на вина, когато предлагането на 
пазара е в съответствие с тези 
правила.

Or. en

Изменение 1845
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 113

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113 заличава се
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Правила за предлагане на пазара с цел 
подобряване и стабилизиране на 

работата на общия пазар на вина
С цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, включително на грозде, гроздова 
мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с 
оглед регулиране на предлагането, по-
специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108.
Тези правила са съразмерни на 
преследваната цел и:
а) не са свързани с каквато и да било 
операция след първото предлагане на 
пазара на съответния продукт;
б) не позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените 
са установени като насока или 
препоръка;
в) не водят до липса на значително 
количество от реколтата, което 
иначе би било налично;
г) не създават възможност за отказ 
да бъдат издадени на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
сертификати, необходими за 
движението и предлагането на пазара 
на вина, когато предлагането на 
пазара е в съответствие с тези 
правила.

Or. en

Изменение 1846
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 113
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 113 заличава се
Правила за предлагане на пазара с цел 

подобряване и стабилизиране на 
работата на общия пазар на вина

С цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, включително на грозде, гроздова 
мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с 
оглед регулиране на предлагането, по-
специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108.
Тези правила са съразмерни на 
преследваната цел и:
а) не са свързани с каквато и да било 
операция след първото предлагане на 
пазара на съответния продукт;
б) не позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените 
са установени като насока или 
препоръка;
в) не водят до липса на значително 
количество от реколтата, което 
иначе би било налично;
г) не създават възможност за отказ 
да бъдат издадени на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
сертификати, необходими за 
движението и предлагането на пазара 
на вина, когато предлагането на 
пазара е в съответствие с тези 
правила.

Or. en

Изменение 1847
George Lyon
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Предложение за регламент
Член 113 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила за предлагане на пазара с цел
подобряване и стабилизиране на 
работата на общия пазар на вина

Правила за подобряване и 
стабилизиране на работата на общия 
пазар на вина

Or. en

Изменение 1848
George Lyon

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, включително на грозде, гроздова 
мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с 
оглед регулиране на предлагането, по-
специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 108.

С цел да се подобри и стабилизира 
функционирането на общия пазар на 
вина, включително на грозде, гроздова 
мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила с оглед регулиране на 
предлагането, по-специално чрез 
решения, взети от междубраншовите 
организации, признати съгласно 
член 108.

Or. en

Обосновка

Държавите членки производители следва да могат да предприемат мерки по 
отношение на производствения потенциал с оглед на прекратяването на правото на 
засаждане на винени сортове лози, които могат да не са свързани с предлагането на 
пазара.


