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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по 
отношение на малките острови в Егейско море
(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0767),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 
от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0003/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
15 март 2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(A7-0000/2011),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За да се постигнат по-ефективно 
целите на режима по отношение на 
малките острови в Егейско море, 

(4) За да се постигнат по-ефективно 
целите на режима по отношение на 
малките острови в Егейско море, 

                                               
1 ОВ C 132, 3.5.2011 г., стр. 82.
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програмата трябва да включва мерки за 
осигуряване на снабдяването със 
селскостопански продукти, както и за 
запазването и развитието на местното 
селскостопанско производство. 
Необходимо е хармонизиране на ниво 
програмиране и системен подход на 
партньорство между Комисията и 
държавата-членка.

програмата трябва да включва мерки за 
осигуряване на снабдяването със 
селскостопански продукти, на
транспорта на произвежданите —
първични или преработени —
селскостопански продукти, както и за 
запазването и развитието на местното 
селскостопанско производство. 
Необходимо е хармонизиране на ниво 
програмиране и системен подход на 
партньорство между Комисията и 
държавата-членка. 

Or. el

Обосновка

Освен че трябва да се подкрепи снабдяването със суровини, необходима е и подкрепа 
за транспортирането от малките острови в Егейско море на произвежданите 
продукти, били те първични или преработени. Селскостопанските продукти, 
произвеждани на малките острови в Егейско море са подложени на два фактора, 
оказващи неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността им, поради 
високата цена както на суровините, така и на последващото им транспортиране. До 
този момент предложението на Комисията обръща внимание единствено на 
недостатъка на увеличаването на цената за снабдяване, но не и на тази за 
транспорт.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с принципа на 
субсидиарност и от съображения за 
гъвкавост, които са в основата на 
програмния подход, приет за режима по 
отношение на малките острови в 
Егейско море, определените от Гърция 
органи могат да предлагат изменения в 
програмата, за да я адаптират към 
действителната ситуация на тези 
острови. Аналогично, процедурата за 
изменение на програмата трябва да е 
съобразена със степента на значимост 
на всеки вид изменение.

(5) В съответствие с принципа на 
субсидиарност и от съображения за 
гъвкавост, които са в основата на 
програмния подход, приет за режима по 
отношение на малките острови в 
Егейско море, определените от Гърция 
органи могат да предлагат изменения в 
програмата, за да я адаптират към 
действителната ситуация на тези 
острови. За тази цел следва да бъде 
насърчавано по-нататъшното 
същностно сътрудничество от 
страна на компетентните общински 



PR\869480BG.doc 7/38 PE467.027v01-00

BG

и районни органи. Аналогично, 
процедурата за изменение на 
програмата трябва да е съобразена със 
степента на значимост на всеки вид 
изменение.

Or. el

Обосновка

Насърчава се по-нататъшното същностно сътрудничество от страна на общините 
и районите за изменението и адаптирането на програмата в съответствие с 
действителните нужди и изисквания на заетите в селското стопанство жители на 
островите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Особеното географско положение на 
някои от малките острови в Егейско 
море налага допълнителни разходи за 
транспорт при снабдяването с продукти 
от основно значение за консумация от 
човека, за преработка или като 
производствени суровини за селското 
стопанство. Освен това обективни 
фактори, свързани с изолираността, 
островния характер и отдалечеността, 
налагат на икономическите оператори и 
производителите от тези острови в 
Егейско море допълнителни 
ограничения, които сериозно 
възпрепятстват тяхната дейност. В 
някои случаи операторите и 
производителите страдат двойно поради 
островния характер, тъй като доставките 
се извършват през други острови. Тези 
затруднения могат да бъдат облекчени 
чрез намаляване на цените на 
посочените продукти от основно 
значение. Следователно, за да се 
гарантира снабдяването на малките 
острови в Егейско море и да се 

(6) Особеното географско положение на 
някои от малките острови в Егейско 
море налага допълнителни разходи за 
транспорт при снабдяването с продукти 
от основно значение за консумация от 
човека, за преработка или като 
производствени суровини за селското 
стопанство, както и по отношение на 
произвежданите от тези острови 
първични и преработени 
селскостопански продукти. Освен 
това обективни фактори, свързани с 
изолираността, островния характер и 
отдалечеността, налагат на 
икономическите оператори и 
производителите от тези острови в 
Егейско море допълнителни 
ограничения, които сериозно 
възпрепятстват тяхната дейност. В 
някои случаи операторите и 
производителите страдат двойно поради 
островния характер, тъй като 
доставките, както и 
транспортирането на 
произвежданите селскостопански 
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компенсират допълнителните разходи, 
възникващи поради отдалечеността, 
островния характер и малката площ на 
тези острови, е целесъобразно да бъде 
въведен специфичен режим на 
снабдяване.

продукти се извършват през други 
острови. Тези затруднения могат да 
бъдат облекчени чрез намаляване на 
цените на посочените продукти от 
основно значение. Следователно, за да 
се гарантира снабдяването на малките 
острови в Егейско море, както и 
транспортът на произвежданите от 
тях селскостопански продукти, и да 
се компенсират допълнителните 
разходи, възникващи поради 
отдалечеността, островния характер и 
малката площ на тези острови, е 
целесъобразно да бъде въведен 
специфичен режим на снабдяване.

Or. el

Обосновка

С цел правното единство и последователност на изменението, предложено по 
отношение на Съображение 4.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Проблемите на малките острови в 
Егейско море се подчертават още повече 
от малкия им размер. За да се гарантира 
ефикасността на предвижданите мерки, 
тези мерки следва да се прилагат само 
за малките острови.

(7) Проблемите на малките острови в 
Егейско море се подчертават още повече 
от малкия им размер. За да се гарантира 
ефикасността на предвижданите мерки, 
тези мерки следва да се прилагат за 
всички острови в Егейско море, с 
изключение на Крит и Евбея. 

Or. el

Обосновка

Пояснява се, че съответните мерки следва да се прилагат за всички острови в Егейско 
море, освен за Крит и Евбея, които биват изключени поради голямата си площ. 
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се постигне действително целта 
за понижаване на цените на малките 
острови в Егейско море и за намаляване 
на допълнителните разходи, породени 
от отдалечеността и островния характер, 
като същевременно се поддържа 
конкурентоспособността на продуктите 
от Съюза, е целесъобразно да се 
отпускат помощи за доставката на 
продукти от Съюза на малките острови 
в Егейско море. В тези помощи следва 
да се отчитат допълнителните разходи 
за транспорт до малките острови в 
Егейско море и, в случая на 
производствените суровини за селското 
стопанство или продуктите, 
предназначени за преработка, 
допълнителните разходи, породени от 
островния характер и малката площ.

(8) За да се постигне действително целта 
за понижаване на цените на малките 
острови в Егейско море и за намаляване 
на допълнителните разходи, породени 
от отдалечеността и островния характер, 
като същевременно се поддържа 
конкурентоспособността на продуктите 
от Съюза, е целесъобразно да се 
отпускат помощи за доставката на 
продукти от Съюза на малките острови 
в Егейско море, както и за 
транспорта на произвежданите —
първични или преработени —
селскостопански продукти. В тези 
помощи следва да се отчитат 
допълнителните разходи за транспорт 
до и от малките острови в Егейско море 
и, в случая на производствените 
суровини за селското стопанство, 
селскостопанската  продукция или 
продуктите, предназначени за 
преработка, или за вече преработените 
такива, допълнителните разходи, 
породени от островния характер и 
малката площ.

Or. el

Обосновка

С цел правното единство и последователност на изменението, предложено по 
отношение на Съображение 4.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Предвид факта, че обхванатите от 
специфичния режим на снабдяване 
количества са ограничени до нуждите 
от снабдяване на малките острови в 
Егейско море, този режим не пречи на 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар. Освен това икономическите 
предимства на специфичния режим на 
снабдяване не трябва да водят до 
отклонения в търговските потоци за 
съответните продукти. Следователно 
експедирането или износът на тези 
продукти от малките острови в Егейско 
море следва да бъдат забранени. 
Целесъобразно е обаче да се разрешат 
експедирането или износът на тези 
продукти, ако финансовите облаги, 
произтичащи от специфичния режим на 
снабдяване, бъдат възстановени.

(10) Предвид факта, че обхванатите от 
специфичния режим на снабдяване 
количества са ограничени до нуждите на 
малките острови в Егейско море по 
отношение на снабдяването и 
транспорта, този режим не пречи на 
доброто функциониране на вътрешния 
пазар. Освен това икономическите 
предимства от специфичния режим на 
снабдяване не следва да водят до 
отклонения на търговията със 
съответните продукти на снабдяване. 
Следователно експедирането или 
износът на продуктите на снабдяване
от малките острови в Егейско море 
следва да бъдат забранени. 
Целесъобразно е обаче да се разрешат 
експедирането или износът на тези 
продукти, ако финансовите облаги, 
произтичащи от специфичния режим на 
снабдяване, бъдат възстановени.

Or. el

Обосновка

С цел правното единство и последователност на изменението, предложено по 
отношение на Съображение 4.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Що се отнася до преработените 
продукти, необходимо е да се разреши 
обменът между малките острови в 
Егейско море, за да бъде възможна 
търговията помежду им. Целесъобразно 

(11) Що се отнася до преработените 
продукти, необходимо е да се разреши 
обменът и да се намалят разходите по 
транспорта между малките острови в 
Егейско море, за да бъде възможна 
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е също така да се вземат под внимание 
търговските потоци в рамките на 
регионалната търговия и традиционният 
износ и експедиция към останалата част 
от територията на Съюза или към трети 
страни и вследствие на това да се 
разреши износът на преработени 
продукти, който съответства на 
традиционните търговски потоци.

търговията помежду им. Целесъобразно 
е също така да се вземат под внимание 
търговските потоци в рамките на 
регионалната търговия и традиционният 
износ и експедиция към останалата част 
от територията на Съюза или към трети 
страни и вследствие на това да се 
разреши износът на преработени 
продукти, който съответства на 
традиционните търговски потоци.

Or. el

Обосновка

С цел правното единство и последователност на изменението, предложено по 
отношение на Съображение 4.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Необходимо е селскостопанските 
производители от малките острови в 
Егейско море да бъдат насърчавани да 
доставят качествени продукти, а 
пазарната реализация на тези продукти 
да бъде подпомагана.

(17) Необходимо е селскостопанските 
производители от малките острови в 
Егейско море да бъдат насърчавани да 
доставят качествени продукти, да 
прилагат нормите на Общността за 
биологичното земеделие, да следват 
традиционните земеделски практики, 
а пазарната реализация на тези продукти 
да бъде подпомагана. За тази цел в 
бъдеще следва да бъде позволено
обвързването на отпусканата помощ 
с производството. Мерките в 
подкрепа следва да имат за цел да 
гарантират производството на 
местни селскостопански продукти, 
които в най-голямата си част са 
традиционни продукти със защитено 
наименование на произход и защитено 
географско указание.

Or. el
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Обосновка

Селскостопанските производители биват насърчавани да прилагат нормите на 
Общността за биологичното земеделие, както и традиционните земеделски практики 
(например терасиране, укрепване с каменни пояси, традиционни методи за събиране 
на дъждовната вода), допринасяйки по този начин за съхраняването им, като 
елементи на народната култура на островите. Предлага се също така обвързването 
на отпусканите помощи с производството. Мерките в подкрепа имат за цел да 
гарантират производството на местни продукти, които в най-голямата си част са 
традиционни продукти със защитено наименование на произход и защитено 
географско указание.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Програма за подкрепа следва да 
включва дейности по-специално по 
отношение на селскостопанските 
продукти, за които съществува 
опасност да изчезнат поради 
икономически неизгодните разходи по 
производството им. Ето защо е 
необходимо увеличаване на общия 
бюджет на режима по отношение на 
малките острови в Егейско, предвид 
факта, че процентът на усвояване на 
вече подлежащите на този режим 
продукти е извънредно висок.

Or. el

Обосновка

Съществуват голям брой традиционни селскостопански стоки, които все още не са 
включени в режима за подкрепа. Производството на въпросните продукти е на 
изчезване поради извънредно високата цена. Предвид факта, че процентът на 
усвояване на предвидените средства през последните пет години е особено висок, 
следва да бъде увеличен общият бюджет на режима, за да бъде подкрепено 
производството на колкото се може по-голям брой селскостопански продукти.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) От 2007 г. насам потребностите на 
малките острови в Егейско море от 
продукти от основно значение са се 
увеличили поради нарастването на броя 
на отглежданите селскостопански 
животни и демографския растеж. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
бюджетният дял, който Гърция може да 
използва за специфичния режим на 
снабдяване за малките острови в 
Егейско море.

(20) От 2007 г. насам потребностите на 
малките острови в Егейско море от 
продукти от основно значение са се 
увеличили поради нарастването на броя 
на отглежданите селскостопански 
животни и демографския растеж. Ето 
защо е необходимо да се увеличи 
бюджетният дял, който Гърция може да 
използва за специфичния режим на 
снабдяване за малките острови в 
Егейско море. При все това 
увеличението не бива да се извършва 
за сметка на бюджета за 
подпомагане на местното 
производство, а при едновременно 
увеличаване на предвижданите 
средства за подкрепа на местното 
селскостопанско производство.

Or. el

Обосновка

Предложението на Комисията за увеличаване на дяла от бюджета, който е 
предназначен за специфичния режим на снабдяване не трябва да се извършва за 
сметка на бюджета за подпомагане на местното производство. Ето защо е уместно 
съответно увеличаване на средствата за подпомагане на местното селскостопанско 
производство. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Комисията следва да има
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора, за да допълва или изменя 

(22) За да се осигури правилното 
функциониране на режима, установен с 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъде предоставено 
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определени несъществени елементи от 
настоящия регламент. Необходимо е да 
се определят областите, в които ще 
се упражнява това правомощие и 
условията, на които то ще се 
подчинява.

правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, за да допълва или изменя 
определени несъществени части от 
настоящия регламент. От особено 
значение е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката от „стандартните разпоредби“, съгласувани между 
институциите по отношение на делегираните актове.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се осигури еднакво 
изпълнение на режима по отношение на 
малките острови в Егейско море спрямо 
други подобни режими и за да се 
избегне нарушаването на конкуренцията 
или неравнопоставеността между 
операторите, Комисията следва да има 
правомощие да приема актове за 
изпълнение в съответствие с 
член 291, параграф 2 от Договора.
Следователно е необходимо на 
Комисията да се предоставят 

(23) За да се осигури еднакво 
изпълнение на режима по отношение на 
малките острови в Егейско море спрямо 
други подобни режими и за да се 
избегне нарушаването на конкуренцията 
или неравнопоставеността между 
операторите, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия, които се отнасят по-
специално до единните правила, при 
които продуктите, предмет на 
специфичния режим на снабдяване, 
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изпълнителни правомощия съгласно 
посочената разпоредба, които се 
отнасят по-специално до еднаквите 
условия, при които продуктите, предмет 
на специфичния режим на снабдяване, 
влизат, напускат или циркулират на 
малките острови в Егейско море, 
еднаквите условия за изпълнени на 
програмата, както и минималните 
параметри на проверките, които Гърция 
трябва да прилага.

влизат, напускат или циркулират на 
малките острови в Егейско море, 
единните правила за изпълнение на 
програмата, както и минималните 
параметри на проверките, които Гърция 
трябва да прилага. Съответните 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията*.
______________
ОВ L 055, 28.02.2011 г., стр. 13.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката от „стандартните разпоредби“, съгласувани между 
институциите по отношение на актовете за изпълнение. Също така се замества 
думата "условия" , тъй като е термин, който се използва при делегираните актове, а 
не при актовете за изпълнение.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигуряване на снабдяването на 
малките острови с продукти от основно 
значение за консумация от човека, за 
преработка и като производствени 
суровини за селското стопанство, като 
едновременно се компенсират 
допълнителните разходи, дължащи се на 
отдалечеността, островния характер и 
малката площ;

а) осигуряване на снабдяването на 
малките острови с продукти от основно 
значение за консумация от човека, за 
преработка и като производствени 
суровини за селското стопанство, както 
и за транспорта на произвежданите 
от тях— първични или преработени 
— селскостопански продукти, като 
едновременно се компенсират 
допълнителните разходи, дължащи се на 
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отдалечеността, островния характер и 
малката площ;

Or. el

Обосновка

С цел правното единство и последователност на изменението, предложено по 
отношение на Съображение 4.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата за подкрепа се създава на 
географското равнище, което Гърция 
преценява за най-подходящо. Тя се 
изготвя от компетентните органи, 
определени от посочената държава-
членка, която след съгласуване с 
компетентните органи и организации на 
подходящото териториално равнище я 
представя на Комисията за одобрение в 
съответствие с член 6.

2. Програмата за подкрепа се създава на 
географското равнище, което Гърция 
преценява за най-подходящо. Тя се 
изготвя от компетентните органи, 
определени от посочената държава-
членка, която след съгласуване с 
компетентните органи, общините и 
районите и с организации на 
подходящото териториално равнище я 
представя на Комисията за одобрение в 
съответствие с член 6.

Or. el

Обосновка

Насърчава се по-нататъшното същностно сътрудничество от страна на общините 
и районите за изменението и адаптирането на програмата в съответствие с 
действителните нужди и изисквания на заетите в селското стопанство жители на 
островите.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява предложената 
програма за подкрепа и взема решение 

Комисията оценява предложената 
програма за подкрепа и взема решение 
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за одобрението с акт за изпълнение. за одобрението с акт за изпълнение. 
Въпросният акт за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата на разглеждане, 
посочена в член 25, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката от „стандартните разпоредби“, съгласувани между 
институциите по отношение на актовете за изпълнение. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В зависимост от годишната оценка за 
изпълнението на мерките, включени в 
програмата за подкрепа, Гърция може 
да представя на Комисията предложения 
за тяхното изменение в рамките на 
заделените финансови средства, 
посочени в член 18, параграфи 2 и 3, за 
да ги адаптира по-добре към 
изискванията на малките острови и на 
предложената стратегия. Комисията 
приема с акт за изпълнение реда и 
условията за представяне на 
предложения за изменение на 
програмата.

2. В зависимост от годишната оценка за 
изпълнението на мерките, включени в 
програмата за подкрепа, Гърция може 
да представя на Комисията предложения 
за тяхното изменение в рамките на 
заделените финансови средства, 
посочени в член 18, параграфи 2 и 3, за 
да ги адаптира по-добре към 
изискванията на малките острови и на 
предложената стратегия. Комисията 
приема с акт за изпълнение реда и 
условията за представяне на 
предложения за изменение на 
програмата. Въпросният акт за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата на разглеждане, 
посочена в член 25, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката от „стандартните разпоредби“, съгласувани между 
институциите по отношение на актовете за изпълнение.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С оглед съобразяване с различните 
видове предложени изменения и срока, 
в който те трябва да бъдат изпълнени, 
Комисията определя с делегиран акт 
процедурата за одобрение на 
измененията.

3. С оглед съобразяване с различните 
видове предложени изменения и срока, 
в който те трябва да бъдат изпълнени, 
Комисията определя с делегиран акт 
процедурата за одобрение на 
измененията. Комисията е 
оправомощена да приеме съответния 
делегиран акт в съответствие с член 
22. 

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката от „стандартните разпоредби“, съгласувани между 
институциите по отношение на делегираните актове.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – първи параграф 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гърция осъществява контрол 
посредством административни проверки 
и проверки на място. За да се гарантира 
еднаквото прилагане, Комисията приема 
с акт за изпълнение минималните 
параметри на проверките, които Гърция 
трябва да прилага.

Гърция осъществява контрол 
посредством административни проверки 
и проверки на място. За да се гарантира 
еднаквото прилагане, Комисията приема 
с акт за изпълнение минималните 
параметри на проверките, които Гърция 
трябва да прилага. Въпросният акт за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата на разглеждане, 
посочена в член 25, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката от „стандартните разпоредби“, съгласувани между 
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институциите по отношение на актовете за изпълнение. 

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Отпуска се помощ за снабдяването на 
малките острови със селскостопански 
продукти.

1. Отпуска се помощ за снабдяването на 
малките острови със селскостопански 
продукти, както и за транспорта на 
произвежданите — първични или 
преработени — селскостопански 
продукти.

Or. el

Обосновка

С цел правното единство и последователност на изменението, предложено по 
отношение на Съображение 4.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 - алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горепосоченото се прилага mutatis 
mutandis за транспорта на 
селскостопански продукти, които се 
произвеждат на малките острови в 
Егейско море, независимо дали са 
преработени или не.

Or. el

Обосновка

За уеднаквяване на регулаторната уредба и съгласуваност с изменението, предложено 
към съображение 4.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се гарантира на операторите 
възможността да упражняват изцяло 
правото си да участват в специфичния 
режим на снабдяване, Комисията 
определя с делегиран акт условията за 
регистрация на операторите в регистъра 
и, ако е необходимо, изисква внасянето 
на гаранция за издаването на 
сертификатите.

2. За да се гарантира на операторите 
възможността да упражняват изцяло 
правото си да участват в специфичния 
режим на снабдяване, Комисията 
определя с делегиран акт условията за 
регистрация на операторите в регистъра 
и, ако е необходимо, изисква внасянето 
на гаранция за издаването на 
сертификатите. Правомощията за 
приемане на посочения делегиран акт 
се предоставят на Комисията в 
съответствие с член 22. 

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с делегираните актове.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема с акт за 
изпълнение всички необходими мерки, 
за да се гарантира еднаквото прилагане 
от страна на Гърция на настоящия член, 
по-специално относно прилагането на 
режима за сертификати, с изключение 
на внасянето на гаранция за 
сертификатите и поетите от операторите 
задължения по време на вписването.

3. Комисията приема с акт за 
изпълнение всички необходими мерки, 
за да се гарантира еднаквото прилагане 
от страна на Гърция на настоящия член, 
по-специално относно прилагането на 
режима за сертификати, с изключение 
на внасянето на гаранция за 
сертификатите и поетите от операторите 
задължения по време на вписването. 
Актът за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 25, 
параграф 2.
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Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се гарантира еднаквото 
прилагане на параграф 1, Комисията 
приема с акт за изпълнение реда и 
условията за прилагането му, и по-
специално условията за контрол от 
страна на държавата-членка върху 
действителното отражение на 
икономическите предимства за крайния 
потребител.

2. За да се гарантира еднаквото 
прилагане на параграф 1, Комисията 
приема с акт за изпълнение реда и 
условията за прилагането му, и по-
специално правилата за контрол от 
страна на държавата-членка върху 
действителното отражение на 
икономическите предимства за крайния 
потребител. Актът за изпълнение се
приема в съответствие с 
процедурата на разглеждане, 
посочена в член 25, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. Също така терминът "условия" 
се заменя, тъй като е термин, използван за делегираните актове, а не за актовете за 
изпълнение. 

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите, които се ползват от 
специфичния режим на снабдяване, 
могат да се изнасят за трети страни или 
да се експедират за останалата част от 

1. Продуктите, които се ползват от 
специфичния режим на снабдяване, 
могат да се изнасят за трети страни или 
да се експедират за останалата част от 
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Съюза само при еднаквите условия, 
установени от Комисията с акт за 
изпълнение.

Съюза само ако се спазват еднаквите 
правила, установени от Комисията с акт 
за изпълнение. Актът за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата на разглеждане, 
посочена в член 25, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези условия предвиждат по-специално 
възстановяването на помощта, получена 
по силата на специфичния режим на 
снабдяване.

Тези правила включват по-специално 
изплащането на помощта, получена по 
силата на специфичния режим на 
снабдяване.

Or. el

Обосновка

Терминът "условия" се заменя, тъй като е термин, използван за делегираните актове, 
а не за актовете за изпълнение.  

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на 
традиционните експедирани количества 
и на традиционните износни 
количества. Тези количества се 
определят от Комисията с акт за 

а) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на 
традиционните експедирани количества 
и на традиционните износни 
количества. Тези количества се 
определят от Комисията с акт за 
изпълнение. Актът за изпълнение се 
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изпълнение; приема в съответствие с 
процедурата на разглеждане, 
посочена в член 25, параграф 2;

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. 

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се изнасят за трети страни в рамките 
на регионалната търговия, в 
съответствие с дестинациите и 
условията, определени от Комисията с 
акт за изпълнение;

б) се изнасят за трети страни в рамките 
на регионалната търговия, в 
съответствие с дестинациите и 
подробните разпоредби, определени от 
Комисията с акт за изпълнение. Актът 
за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 25, 
параграф 2;

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. Също така терминът "условия" 
се заменя, тъй като е термин, използван за делегираните актове, а не за актовете за 
изпълнение. 

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се насочат ползите, 
произтичащи от прилагането на 
специфичния режим на снабдяване, към 
традиционната търговия, Комисията 
определя с делегиран акт условията, на 

3. За да се насочат ползите,
произтичащи от прилагането на 
специфичния режим на снабдяване, към 
традиционната търговия, Комисията 
определя с делегиран акт условията, на 
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които трябва да отговарят 
преработвателните дейности, които 
могат да доведат до традиционна 
експедиция или до традиционен износ.

които трябва да отговарят 
преработвателните дейности, които 
могат да доведат до традиционна 
експедиция или до традиционен износ. 
Правомощията за приемане на 
посочения делегиран акт се 
предоставят на Комисията в 
съответствие с член 22.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с делегираните актове. 

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите, които се ползват от 
специфичния режим на снабдяване, са 
обект на административни проверки при 
пристигането си на малките острови, 
както и при износа или експедирането 
си от тези острови.

1. Селскостопанските продукти, 
преработените продукти и 
селскостопанските потоци, които се 
ползват от специфичния режим на 
снабдяване, са обект на 
административни проверки при 
пристигането си на малките острови, 
както и при износа или експедирането 
си от тези острови.

Or. el

Обосновка

За уеднаквяване на регулаторната уредба и съгласуваност с изменението, предложено 
към съображение 4. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира еднаквото прилагане За да се гарантира еднаквото прилагане 
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на настоящата разпоредба, Комисията 
приема с акт за изпълнение 
минималните параметри на проверките, 
които Гърция трябва да прилага.

на настоящата разпоредба, Комисията 
приема с акт за изпълнение 
минималните параметри на проверките, 
които Гърция трябва да прилага. Актът 
за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата на 
разглеждане, посочена в член 25, 
параграф 2.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира, че участващите в 
режима оператори спазват задълженията 
си, Комисията определя чрез делегиран 
акт необходимите условия за 
прилагането на първата алинея и за 
обработването на новите заявления за 
сертификати на оператора.

За да се гарантира, че участващите в 
режима оператори спазват задълженията 
си, Комисията определя чрез делегиран 
акт необходимите условия за 
прилагането на първата алинея и за 
обработването на новите заявления за 
сертификати на оператора. 
Правомощията за приемане на 
посочения делегиран акт се 
предоставят на Комисията в 
съответствие с член 22. 

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с делегираните актове. 
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема с акт за 
изпълнение еднаквите условия за 
изплащане на помощите, посочени в 
параграф 2.

3. Комисията приема с акт за 
изпълнение еднаквите подробни 
разпоредби за изплащане на помощите, 
посочени в параграф 2. Актът за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата на разглеждане, 
посочена в член 25, параграф 2.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. Също така терминът "условия" 
се заменя, тъй като е термин, използван за делегираните актове, а не за актовете за 
изпълнение. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от 
23,93 милиона EUR.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от 
31,11 милиона EUR.

Or. el

Обосновка
Общата годишна сума се увеличава със 7,18 милиона евро, за да се подкрепи 
култивирането на повече продукти и да се подпомогне специфичният режим на 
снабдяване. Крайният размер на увеличението се получава, като се изчисли увеличение 
от 30% на сумата, предвидена в действащия режим като таван за специфичния 
режим на снабдяване, и 30% на сумата, която се предвижда за подкрепа за местното 
производство и която се изчислява, като от общия бюджет се извади сумата, 
предвидена като таван за специфичния режим на снабдяване.  
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай че при приключване на 
годишната програма остава 
неразпределена сума, тя се прехвърля 
в следващата година в допълнение към 
предвидената годишна сума в 
съответствие с параграф 2 по-горе.

Or. el

Обосновка

Предлага се възможността за прехвърляне на цялата неразпределена сума за 
годината в следващата година. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава 6,56 милиона EUR.

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава 7,11 милиона EUR.

Or. el

Обосновка

Предлага се увеличение на сумата, която се предоставя годишно за финансиране на 
специфичния режим на снабдяване с 30% поради голямото търсене на тази 
специфична мярка.  Това увеличение не следва да бъде за сметка на бюджета за 
подпомагане на местното селскостопанско производство. 
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – втора алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя с акт за изпълнение 
еднаквите условия, при които Гърция 
може да променя разпределението на 
финансовите средства, отпускани всяка
година за различните продукти, които се 
ползват от специфичния режим на 
снабдяване.

Комисията определя с акт за изпълнение 
еднаквите подробни разпоредби, 
съгласно които Гърция може да 
променя разпределението на 
финансовите средства, отпускани всяка 
година за различните продукти, които се 
ползват от специфичния режим на 
снабдяване.

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение. 

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощия на Комисията заличава се
Когато на Комисията се предоставят 
правомощия, тя действа в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 22, в случаите на 
делегирани актове, и в съответствие 
с процедурата, предвидена в член 25, в 
случаите на актове за изпълнение.

Or. el

Обосновка

Позоваването на член 22 и член 25 вече се съдържа в „стандартните разпоредби", 
които се използват в предишни членове за делегираните актове и за актовете за 
изпълнение.
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в 
настоящия регламент, се предоставят 
на Комисията за неопределен срок.

1. Правомощията да приема 
делегираните актове се предоставят на 
Комисията при предвидените в 
настоящия член условия.

2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява за него 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 3, член 11, 
параграф 2, член 13, параграф 3 и член 
14, параграф 4 се предоставя на 
Комисията за срок от 5 години, 
считано от ...* Комисията представя 
доклад във връзка с делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди края на петгодишния 
срок. Делегирането на правомощия се 
удължава с мълчаливо съгласие за 
периоди със същата 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не се противопоставят на 
подобно удължаване не по-късно от 
три месеца преди края на всеки 
период.

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията, като се спазват 
условията на членове 23 и 24.

3. Европейският парламент или 
Съветът могат да отменят 
делегираните правомощия по всяко 
време. Решението за отмяна 
прекратява делегирането на 
посоченото в това решение 
правомощие. То влиза в сила в деня 
след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
по-късна дата, посочена в него. То не 
засяга валидността на всички 
делегирани актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
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настоящия регламент, влиза в сила 
само в случай че нито Европейският 
парламент, нито Съветът са 
представили възражение в рамките 
на срок от 2 месеца от уведомлението 
до тях за съответния акт, или ако 
преди изтичането на този срок както 
Европейският парламент, така и 
Съветът са информирали Комисията, 
че няма да отправят възражения. 
Този срок се удължава с 2 месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.
______________
*Дата на влизане в сила на 
настоящия регламент. 

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартните разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с делегираните актове.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оттегляне на делегираните 
правомощия

заличава се

1. Европейският парламент или
Съветът могат да оттеглят 
посочените в член 22, параграф 1 
делегирани правомощия по всяко 
време.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура, за да вземе 
решение дали да оттегли 
делегираното правомощие, уведомява 
другия законодател и Комисията най-
късно един месец преди да вземе 
окончателно решение, като посочва 
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делегираните правомощия, по 
отношение на които може да се 
извърши оттегляне, както и 
евентуалните причини за това.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
посочените в това решение 
правомощия. Решението поражда 
действие незабавно или на по-късна 
дата, ако такава е посочена в него. То 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. el

Обосновка

Това е обхванато в член 22.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възражения срещу делегираните 
актове

заличава се

1. В срок от два месеца от датата на 
нотифицирането Европейският 
парламент или Съветът могат да 
възразят срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с един месец.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт или ако преди 
тази дата както Европейският 
парламент, така и Съветът са 
уведомили Комисията за решението 
си да не повдигат възражения, 
делегираният акт влиза в сила на 
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датата, предвидена в неговите 
разпоредби.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът повдигнат възражения 
срещу делегирания акт, той не влиза в 
сила. Институцията, която повдига 
възражения срещу делегирания акт, 
посочва мотивите си за това.

Or. el

Обосновка

Това е обхванато в член 22. 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актове за изпълнение — комитет Процедура на комитета
1. Комисията се подпомага от 
Управителния комитет за директните 
плащания, създаден с член 141 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

1. Комисията се подпомага от 
Управителния комитет за директните 
плащания, създаден с член 141 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009. Посоченият 
комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При приемането на актове за 
изпълнение по силата на настоящия
регламент се прилага член [5] от 
Регламент (ЕО) № [xxxx/yyyy] (да се 
попълни след приемането на 
регламента относно механизмите за 
контрол, посочен в член 291, параграф 
3 от ДФЕС, който в момента е в 
процес на обсъждане в ЕП и Съвета). 
(процедура по разглеждане). 

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

Or. el

Обосновка

Използва се формулировката на „стандартни разпоредби", договорени между 
институциите във връзка с актовете за изпълнение.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Правно основание и кратка предистория

Съобразно член 174 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) укрепването на 
икономическото, социално и териториално сближаване на Съюза представлява основен 
фактор за неговото хармонично и балансирано развитие. Дейността на Съюза цели 
намаляването на неравенството между нивата на развитие на различните региони и 
изостаналостта по-специално на островните, трансграничните и планинските региони.

Съветът одобри през 1989 и 1991 г. „програми от специфични мерки поради 
изолираността и островния характер на отвъдморските департаменти“, известни като 
POSEI.

През 1993 г. подобна програма беше въведена и за малките острови в Егейско море. Въз 
основа на заключенията на Европейския съвет от Родос от декември 1988 г. Комисията 
изработи програма за действие поради особените условия, породени от териториалната 
разпръснатост, отдалечеността и изолираността на Егейските острови.  Подкрепата на 
Общността за „малките острови“ в Егейско море се отнася по същество за 
производството, преработката и търговията с някои селскостопански продукти чрез 
въвеждането на специфични мерки, както и за снабдяването на островите със суровини. 

Тъй като Егейските острови не са признати в Договорите за най-отдалечени региони, 
режимът на специфичните мерки беше предмет на отделна нормативна разпоредба. 
Средствата обаче се отпускат от същите фондове, както и за POSEI (а именно 
Европейски фонд за гарантиране на земеделието/ Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони), и планирането и изпълнението на интервенционните 
мерки имат същата структура и разпределение.

Правно основание на предложението за Регламент на Комисията за малките острови в 
Егейско море е член 42, съгласно който „[...] Съветът, по предложение на Комисията, 
може да разреши предоставянето на помощ: а) за защита на предприятия, изпаднали в 
затруднение поради структурни или природни фактори...“.

Разглежданото предложение за регламент представлява поредното изменение на 
режима, въведен през 1993 г. и изменян неколкократно, последно през 2006 г. 
(Регламент 1405/2006). В съответствие с принципа на субсидиарност Комисията прие 
предложение за методология, основаваща се на участие при определянето и 
прилагането на режима. Оттогава насам компетентните органи на Гърция изготвят 
програмата за подкрепа, която представят за одобрение на Комисията, като 
същевременно могат да предлагат изменения за нейното приспособяване към 
съответните условия на островите.

2. Специфичните условия на островите в Егейско море
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Според докладчика големият брой на малките острови в Егейско море представлява 
основно предизвикателство за политическото и териториално сближаване, както то се 
разбира в първичното право на Европейския съюз и се приема в политиката за 
икономическо и социално сближаване. Систематичното и последователно позоваване 
на специфичните териториални характеристики на различните териториални 
подразделения на Съюза и последствията им за социално-икономическото и 
екологично развитие следва да се отразява в ясна рамка за установяване на 
преследваните цели и подходящата политика. От гледна точка на териториалното 
планиране това означава функционалното свързване на отделните териториални 
единици, премахване на разпръснатостта и постигане на достъпност. Изтъкването на 
сравнителните предимства на всеки регион и евентуалното специализиране на 
икономическите, социални и екологични негови функции, с успоредно премахване на 
недостатъците, представлява необходимо условие за запазване на териториалното 
многообразие и за постигане на по-голяма степен на сближаване. Освен това отделните 
териториални единици на ЕС си взаимодействат, зависят едни от други и се допълват 
взаимно чрез различните си функции, а териториалната им динамика не е винаги 
предвидима. Всяка териториална единица се характеризира със собствена система на 
разпределение на труда и специализацията и със собствени отношения на 
взаимосвързаност с други териториални единици.

Разпръснатостта на островите и групирането им в архипелаг са пречки пред 
снабдяването и търговията, които увеличават драстично транспортните разходи. 
Съществуващите транспортни мрежи са несъвършени и имат структурни слабости 
(амортизиране на флота, високи такси за превоз), които създават условия на „двойна 
островност“, тъй като снабдяването на най-малките острови се осъществява чрез други, 
по-централни острови. Ограниченият размер, трудният достъп отвън, но и вътре на 
самите острови, намаляващото и застаряващо население, липсата на основни суровини 
и обществени блага (вода, електричество, горива), както и геофизически и климатични 
условия (скалист терен, разпръснати селскостопански площи, а също и суша и силни 
ветрове) съставят изключително специфичната среда на островите в Егейско море. 

Подчертаваме също така, че островите в Егейско море представляват външна граница 
на Съюза. Към особените затруднения, които среща селскостопанското производство 
на малките острови в Егейско море, се прибавя натиск от външна (незаконна) 
имиграция.

3. Разглежданото предложение на Комисията за регламент

Последователните изменения на регламента, развитието на законодателството на 
Общността, заключенията от прилагането му на практика, както и новата нормативна 
уредба, която се изгражда с влизането в сила на Договора от Лисабон, налагат 
преформулирането на някои разпоредби и преструктурирането на регламента.

Разглежданото предложение на Комисията е част от предвиждания процес на 
нормативно актуализиране на достиженията на правото на Общността/ Съюза 
вследствие на промените, които води със себе си Договорът от Лисабон. По-конкретно 
редица разпоредби на действащия Регламент 1405/2006 се хармонизират с 
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разпоредбите на новите членове 290 (делегирани актове) и 291 (актове за изпълнение) 
от ДФЕС.

Намерението на Комисията не е сега да въведе значителни промени в действащия 
режим. До края на 2011 г. се очаква да излезе доклад на Комисията, в който да се 
определя въздействието на специфичните мерки до днес, както и предложения за 
изменения по същество. 

С предлаганото преформулиране целите на регламента стават по-ясни и разграничими, 
като се предприема преструктуриране на нормативния текст, за да се приведе в 
съответствие с текущите условия на прилагането.

Особено внимание заслужава предложението на Комисията за увеличаване с 20 % на 
дяла от бюджета, който може да предостави Гърция за специфичния режим на 
снабдяване. Съгласно констатацията, съдържаща се в доклада на Европейската сметна 
палата относно специфичните мерки в подкрепа на земеделието в най-отдалечените 
региони и на малките острови в Егейско море (специален доклад № 10/2010), 
Комисията признава, че от 2007 г. насам потребностите на малките острови в Егейско 
море от продукти от основно значение са се увеличили поради нарастването на броя на 
отглежданите селскостопански животни и демографския растеж. Увеличението, което 
предлага Комисията, не означава увеличение на общия бюджет на режима, който 
остава на равнищата от предходните години. Въпреки че предложението е стъпка в 
положителна насока, по същество то може да има отрицателни последици в областта на 
специфичните мерки в подкрепа на селскостопанското производство, като отнеме 
средства, които се отпускаха в миналото в тази област.

Подчертаваме, че съгласно финансовата обосновка към предложението за регламент 
средствата на режима се вписват в два бюджетни реда, които спадат към бюджета на 
първия стълб (преки помощи) на Общата селскостопанска политика (Европейски фонд 
за гарантиране на земеделието).

4. Предложения на докладчика

Докладчикът обръща изключително сериозно внимание на бележките, съдържащи се в 
доклада на Европейската сметна палата както за отделните аспекти на прилагането на 
режима, така и за общата му ефективност.   И така, гръцката програма трябва да взема 
предвид задълбочения икономически анализ на потребностите на селското стопанство 
на островите в Егейско море. Също така тя трябва да отразява общата стратегия с ясно 
определяне на връзката между различните предлагани мерки и общите преследвани 
цели, както и предвижданото въздействие.

Понятието за селскостопанска дейност в най-съвременното му тълкуване е неразривно 
свързано с устойчивото икономическо, социално и екологично развитие. 
Селскостопанското производство на островите в Егейско море трябва да е ориентирано 
към избягване на едностранна зависимост на местната стопанска дейност от общия 
източник на приходи, а именно предоставянето на туристически услуги, като има за 
първостепенна задача запазването на местното природно и културно богатство.
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Трябва обаче да се подчертае, че предложението на Комисията за определяне на 
специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките 
острови в Егейско море има за цел преформулиране, а не реформа на действащия 
регламент. Предложенията на Европейския парламент трябва да вземат предвид 
нормативния обхват на режима, финансирането на който се вписва в бюджета на 
първия стълб на ОСП. 

Преодоляването на трайните и структурни затруднения на селскостопанския отрасъл на 
Егейските острови изисква систематичен подход, задълбочен анализ на потребностите 
и наличие на ясна стратегическа ориентация. Режимът за подкрепа на малките острови 
в Егейско море не може в сегашния си вид, а и не е целесъобразно, да даде отделен 
отговор на тези предизвикателства. Докладчикът счита, че включването на разпоредби, 
отнасящи се до мерки за опазване на околната среда, засилване на селскостопанското 
измерение на туризма и подкрепа на селскостопанската инфраструктура, ще трябва да 
изчака бъдещото радикално преразглеждане на режима. 

Засилените, отдолу нагоре, партньорски отношения с новите структури на местното 
самоуправление в Гърция ще позволи по-целенасочено и съответстващо на истинските 
потребности на селскостопанската дейност на Егейските острови прилагане на режима.

Освен това докладчикът счита за допустимо обвързването на отпусканата помощ с 
производството. Мерките в подкрепа имат за цел да гарантират производството на 
местни селскостопански продукти, които в най-голямата си част са традиционни 
продукти със защитено наименование на произход и защитено географско указание.

Що се отнася до достатъчността на финансовите средства на режима, както за 
подкрепата за селскостопанското производство, така и за специфичния режим на 
снабдяване, Сметната палата ясно посочва, че наличният бюджет не спомага по 
съществен начин за постигането на поставените цели. Докладчикът е принципно 
съгласен с предложението на Комисията за увеличаване на дяла от бюджета, който е 
предназначен за специфичния режим на снабдяване, но счита, че увеличението не 
трябва да се извършва за сметка на бюджета за подпомагане на местното производство.  
Предвид критиките на Сметната палата е необходимо допълнително увеличение на 
сумата, която ще се отпуска ежегодно за специфичния режим на снабдяване, с 30 %, т.е. 
1,64 млн.  евро в сравнение с увеличението с 20 %, т.е. 1,09 млн. евро, предложено от 
Комисията. Освен това докладчикът счита, че средствата, които са предназначени за 
подкрепа на местното производство, трябва също да се увеличат по съответен начин (с 
30 %, т.е. 5,54 млн. евро). Следователно общият бюджет на режима ще възлезе на 31,11 
млн. евро (увеличение 7,17 млн. евро в сравнение с настоящия бюджет). 

Докладчикът счита, че се разбира от само себе си, че режимът трябва да включи 
съобразена с правото на Съюза подкрепа за транспортирането на произвежданите —
първични или преработени — селскостопански продукти от островите в Егейско море. 
Не е оправдано предоставянето на подкрепа за снабдяването на островите с продукти 
от основно значение, без да се предоставя подкрепа и за по-нататъшната реализация на 
произвежданите на островите стоки в Съюза и другите регионални пазари. Очевидно е, 
че и транспортирането от малките острови в Егейско море на произвежданите продукти 
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е обременено от същите допълнителни разходи, от които и продуктите от основно 
значение. По тази причина докладчикът предлага съответно прилагане на разпоредбите 
за специфичния режим на снабдяване. 
И накрая редица изменения от техническо естество са свързани с формулировката на 
разпоредбите, които възлагат на Комисията правомощието да приема делегирани 
актове по силата на член 290 от ДФЕС или актове за изпълнение по силата на член 291 
от ДФЕС. Като се има предвид, че между институциите вече са съгласувани т.нар. 
„стандартни разпоредби“, така че формулировката на въпросните разпоредби да бъде 
еднообразна, тези изменения заменят по подходящ начин съответния текст от 
предложението на Комисията. Също така терминът „еднакви условия“, използван често 
в предложението на Комисията като предмет на актове за изпълнение, е термин, 
предназначен само за делегираните актове, и съответно трябва да се замени.


