
AD\905913BG.doc PE485.893v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по развитие

2011/0281(COD)

21.6.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти (Общ регламент за ООП)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

Докладчик по становище: Birgit Schnieber-Jastram



PE485.893v02-00 2/15 AD\905913BG.doc

BG

PA_Legam



AD\905913BG.doc 3/15 PE485.893v02-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

От гледна точка на политиката за развитие, би могла да бъде предложена една ОСП, 
напълно различна от представената от Комисията в предложенията за реформи. И все 
пак, в хода на миналите реформи на ОСП бяха разгледани редица добре познати 
примери на непоследователност, тенденция, която е продължена от настоящите 
предложения на Комисията. Подпомагането на земеделските стопанства беше до 
голяма степен отделено от производството, а ролята на механизмите за намеса на 
пазара и връщането на сумите за износ беше съществено намалена.

Едно от основните нововъведения в последното предложение за реформи е 
задължителният екологосъобразен компонент на директните плащания, чрез 
подпомагане на мерките за защита на околната среда в целия ЕС, като се дава 
предимство на целите на политиката за опазване на климата и околната среда. Това 
няма да създаде ситуация на конкуренция с фермерите в развиващите се страни. Освен 
това, задължителните мерки в областта на околната среда ще допринесат за 
ограничаването на изменението на климата, което има тежко отражение върху много от 
развиващи се страни. Макар и детайлите да имат нужда от подобрение, докладчикът 
силно подкрепя екологосъобразния компонент от предложението на Комисията.

Въпреки положителните тенденции, обаче, все още са налице действителни проблеми, 
които следва да бъдат разгледани от гледна точка на политиката за развитие. 
Реформираната ОСП продължава да има външно отражение, което не е отразено в 
достатъчна степен в предложенията на Комисията. Следователно, регламентите за ОСП 
трябва да бъдат внимателно проверени с оглед на задължението по Договора за 
осигуряване на последователност на политиките за развитие (ППР) (член 208 ДФЕС).

Не съществува всеобщо отражение на ОСП върху всички развиващи се страни, но е 
видно, че в определени случаи индивидуални мерки на ОСП могат да доведат до 
увеличен внос в развиващите се страни, който застрашава поминъка на местните 
земеделски производители и подкопава политиките на селскостопанския сектор, 
приети от развиващите се страни за укрепване на продоволственото им осигуряване в 
дългосрочен план. Освен това, в духа на едно по-широко разбиране за ППР, което 
надхвърля „принципа за ненанасянето на вреда“, някои елементи на „втория стълб“ 
биха могли да спомогнат за създаването на взаимодействия и за насърчаване на 
сътрудничеството между земеделските стопани в Европа и развиващия се свят.

Поради това докладчикът предлага изменения в следните направления:

● ОСП следва да бъде поставена в по-широката рамка на последователността на 
политиките на ЕС за развитие и нейното външно отражение следва да бъде 
внимателно проследявано, като се включват правителствата и заинтересованите 
страни от държавите партньори.

● Субсидиите за износ следва да бъдат изцяло премахнати. Междувременно, 
възстановяванията при износ не следва да бъдат отпускани, ако съществува риск от 
сериозни вреди за местните производители в развиващите се страни. Като цяло, 
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предпазните мрежи, каквото е интервенционното изкупуване, могат да доведат до 
заместване на разходите за приспособяване за производителите извън ЕС.

● Политиката на Европейския съюз и зависимостта от вноса на протеинови култури 
имат отрицателно екологично и социално въздействие в развиващите се страни, 
които извършват износ. Насърчаването на отглеждането на бобови култури в 
Европа би могло също да смекчи изменението на климата и да допринесе 
положително за биоразнообразието и плодородието на почвата.

● Както вече беше предложено от Комисията по развитие през 2011 г., директните 
плащания следва да бъдат отделени от производството, „за да се създаде 
равнопоставеност между земеделските продукти от ЕС и тези от развиващите се 
страни и да се стимулират лоялната търговия и устойчив растеж“.

Политиката за развитие и политическият диалог следва да бъдат използвани 
целенасочено, за да се даде възможност на развиващите се страни да извличат ползи от 
международната търговия със селскостопански продукти и, подобно на ЕС, да прилагат 
модерни инструменти за управление на пазара. Докладчикът осъзнава, че някои 
предизвикателства просто не могат да бъдат разгледани в контекста на този регламент, 
например въпросът за укрепването на веригите за доставка ЕС-АКТБ, както и на 
веригите за доставка в рамките на самите АКТБ държави. Тъй като производствените 
системи в развиващите се страни нарастваха паралелно със системата на ЕС, те са 
тясно свързани и всяко усилие за укрепване на веригите за доставка на ЕС ще претърпи 
провал, ако тази взаимосвързаност не бъде взета под внимание в достатъчна степен и 
само вътрешните вериги за доставка на ЕС бъдат усъвършенствани. Например, следва 
да бъде насърчавано използването на модерни инструменти за управление на пазара в 
развиващите се страни, по-специално в най-слабо развитите страни (НСРС), като 
повече прозрачност, изграждането на капацитет, своевременен обмен на информация 
относно стандартите, техническите регламенти или поддръжка по отношение на 
преговорите за сключване на договори.

Основното предизвикателство пред ППР се проявява, когато интересите в развиващите 
се страни и в Европа си противоречат. Дългосрочната перспектива е тези интереси да 
бъдат съгласувани и да се способства за създаването на ситуации, при които няма 
губеща страна. Следователно, предложенията на докладчика не целят да подкопаят 
законните цели на ОСП, а да се въведат избрани корекции, където бъде счетено за 
необходимо от гледна точка на политиката за развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Реформата следва да гарантира, 
че, съгласно член 208 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), целите на 
сътрудничеството за развитие, в 
това число тези, одобрени в 
контекста на Организацията на 
обединените нации и други 
международни организации, са взети 
предвид от ОСП. Мерките, 
предприети по силата на настоящия 
регламент, не бива да застрашават 
способността за производство на 
храна и дългосрочното 
продоволствено осигуряване на 
развиващите се страни, особено на 
най-слабо развитите страни (НСРС), 
и следва да допринасят за 
постигането на ангажиментите на 
Съюза във връзка със смекчаването на 
изменението на климата.

Обосновка

Съгласно член 208 ДФЕС, при всички политики на ЕС, за които има вероятност да 
засегнат развиващите се страни, следва да бъдат взети под внимание целите за 
развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и 
укрепването на световното продоволствено осигуряване са водещи цели на 
сътрудничеството на ЕС за развитие. Селскостопанската политика на EС има 
външно отражение, оказващо влияние по-специално върху търговията със 
селскостопански продукти. Принципът на ППР изисква потенциалното отражение 
върху местните пазари на земеделски продукти и местните производители в 
развиващите се страни да бъде наблюдавано, а, където е възможно, избягвано.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Производството и предлагането на 
пазара на плодове и зеленчуци следва да 
бъдат изцяло съобразени с екологичните 
изисквания, включително техники на 
обработване, управление на отпадъчни 
материали и изхвърляне на продукти, 
изтеглени от пазара, особено по 
отношение опазване на качеството на 
водите, запазване на биологичното 
разнообразие и опазване на селските 
райони.

(34) Производството и предлагането на 
пазара на плодове и зеленчуци следва да 
бъдат изцяло съобразени с екологичните 
изисквания, включително техники на 
обработване, управление на отпадъчни 
материали и изхвърляне на продукти, 
изтеглени от пазара, особено по 
отношение опазване на качеството на 
водите, запазване на биологичното 
разнообразие и опазване на селските 
райони. Следва да се дава приоритет 
на продукти на справедливата 
търговия.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(83) След края на квотната система ще 
продължат да бъдат необходими 
специфични инструменти за 
осигуряване на справедлив баланс на 
права и задължения, прозрачност при 
ценообразуването и справедливи 
договорни споразумения между 
предприятията за захар и 
производителите на захарно цвекло, 
особено от развиващите се страни. 
По тази причина следва да бъдат 
установени стандартни разпоредби, 
уреждащи споразуменията между тях.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

система по външните граници на Съюза. 
Тази търговска система следва да 
включва вносни мита и следва да 
продължава да включва за ограничен 
период възстановявания при износ и по 
правило следва да стабилизира пазара 
на Съюза. Търговската система следва 
да се основава на ангажиментите, 
приети съгласно Уругвайския кръг на 
многостранните търговски преговори и 
в двустранни споразумения, както и да 
се съобразява с целите на Съюза за 
развитие и ангажиментите по 
отношение на развиващите се 
страни, както и поетия ангажимент 
в министерската декларация на СТО 
от 2005 г., за премахване на всички 
форми на субсидиране на износа до 
2013 г.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 6
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Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(107) Разпоредбите за отпускане на 
възстановявания при износ в трети 
държави, предвид разликата между 
цените в Съюза и на световния пазар, и 
попадащи в границите, поставени с 
поетите задължения по линия на СТО, 
следва да служат за осигуряване на 
участието на Съюза в международната 
търговия с определени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент. Субсидираният 
износ следва да се подчинява на 
ограничения по отношение на 
стойността и количеството.
Възстановяванията при износ следва 
да бъдат постепенно преустановени 
до 2016 г.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 109a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(109a) С оглед осигуряването на 
последователност на политиките за 
развитие, правомощията да приема 
актове съгласно член 290 ДФЕС 
следва да бъдат делегирани на 
Комисията по отношение на 
критериите и процедурите за 
отпускане на възстановявания при 
износ за износ към развиващи се 
страни.

Обосновка

Вж. изменението на съображение 107.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Съгласуваност на политиките с цел 

развитие
В съответствие с член 208 от ДФЕС, 
при прилагане на настоящия 
регламент се вземат предвид целите 
на сътрудничеството за развитие, 
включително тези, които са одобрени 
в рамките на Обединените нации и 
други международни организации. 
Мерките, предприети по силата на 
този регламент, не бива да 
застрашават способността за 
производство на храна и 
дългосрочното продоволствено 
осигуряване на развиващите се 
страни, по-специално на най-слабо 
развитите страни (НСРС), и следва 
да допринасят за постигането на 
ангажиментите на Съюза във връзка 
със смекчаването на изменението на 
климата.

Обосновка

Съгласно член 208 ДФЕС, при всички политики на ЕС, за които има вероятност да 
засегнат развиващите се страни, следва да бъдат взети под внимание целите за 
развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на развиващите се страни и 
укрепването на световното продоволствено осигуряване са водещи цели на 
сътрудничеството на ЕС за развитие. Селскостопанската политика на EС има 
външно отражение, оказващо влияние по-специално върху търговията със 
селскостопански продукти. Принципът на ППР изисква потенциалното отражение 
върху местните пазари на земеделски продукти и местните производители в 
развиващите се страни да бъде наблюдавано, а, където е възможно, избягвано.

Изменение 9

Предложение за регламент
Част 2 – член 21 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето на своите стратегии 
държавите-членки съставят списък на 
продукти от секторите на плодовете и 
зеленчуците, преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, които са 
допустими съгласно тяхната съответна 
схема. Този списък обаче не включва 
продукти, изключени с мерките, приети 
от Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 22, параграф 2, буква а). 
Държавите-членки избират продуктите 
въз основа на обективни критерии, 
които могат да включват сезон, 
наличност на продуктите или 
екологични съображения. В това 
отношение държавите-членки могат да 
отдават предпочитание на продукти с 
произход от Съюза.

3. При изготвянето на своите стратегии 
държавите членки съставят списък на 
продукти от секторите на плодовете и 
зеленчуците, преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, които са 
допустими съгласно тяхната съответна 
схема, като се вземат предвид по-
конкретно продукти на 
справедливата търговия. Този списък 
обаче не включва продукти, изключени 
с мерките, приети от Комисията чрез 
делегирани актове съгласно член 22, 
параграф 2, буква а). Държавите-членки 
избират продуктите въз основа на 
обективни критерии, които могат да 
включват сезон, наличност на 
продуктите или екологични 
съображения. В това отношение 
държавите-членки могат да отдават 
предпочитание на продукти с произход 
от Съюза.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи разпоредби Общи разпоредби
Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 за определяне на условията, 
при които се счита, че вносните 
продукти имат равностойно ниво на 
съответствие с пазарните стандарти на 
Съюза, и условията, при които се 
разрешава дерогация от член 58, и за 
определяне на правилата относно 

Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 за определяне на условията, 
при които се счита, че вносните 
продукти имат равностойно ниво на 
съответствие с пазарните стандарти на 
Съюза, и условията, при които се 
разрешава дерогация от член 58, и за 
определяне на правилата относно 
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прилагането на пазарните стандарти по 
отношение на изнасяните от Съюза 
продукти.

прилагането на пазарните стандарти по 
отношение на изнасяните от Съюза 
продукти. В съответствие с целите за 
развитие на ЕС и международните 
ангажименти, следва да бъде 
обърнато специално внимание на 
отстраняването на ненужните 
препятствия пред износа от 
развиващите се страни, както и на 
своевременното съобщаване на 
промени от особен интерес за тези 
държави.

Обосновка

Този член следва да отразява по-добре конкретните задължения на ЕС съгласно 
Споразумението относно техническите пречки пред търговията (TПT), което гласи, 
че държавите членки ще гарантират, че техническите регламенти, стандартите и 
процедурите за оценка на съответствието не създават ненужни препятствия пред 
износа от развиващите се страни.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 117 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Без да се засягат случаите, в които се 
изискват лицензии за внос или износ в 
съответствие с настоящия регламент, 
вносът за допускане за свободно 
обращение в Съюза или износът от 
Съюза на един или повече 
селскостопански продукти може да бъде 
обвързан с представянето на лицензия, 
като се отчита необходимостта от 
лицензии за управлението на 
съответните пазари, за контрол на 
търговията със съответните продукти и, 
при необходимост, за контрол на 
търговията с развиващи се страни и 
за осигуряване на съгласуваност с 
целите на ЕС за развитие.
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Обосновка

Лицензиите за износ могат да бъдат използвани като средство за контрол и при 
възможност за регулиране на търговията с чувствителни продукти с развиващи се 
страни, за да се избягват неблагоприятните ефекти за нововъзникващите земеделски 
сектори в развиващите се страни. Едностранните ограничения на износа ще бъдат 
избягвани чрез тясно сътрудничество с правителството на засегнатата държава 
партньор.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 136 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С оглед осигуряването на 
последователност на политиките за 
развитие, няма да бъдат отпускани 
възстановявания за износ към 
развиващи се страни, ако съществува 
риск, че износът на съответния 
продукт би оказал вреда на местните 
производители. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 на 
настоящия регламент за определяне 
на условията и процедурите за 
отпускане на възстановявания за 
износ към развиващи се страни.

Обосновка

По време на преходна фаза, през която все още могат да бъдат използвани 
възстановявания за износ, Комисията следва да определи критерии и процедури за 
отпускане на възстановявания за износ за развиващи се страни, по-специално за 
НСРС, които да гарантират, че износът е в съответствие с целите на ЕС за 
развитие. По-специално, всички възстановявания за износ, които могат да окажат 
вреда на местните производители в развиващите се страни ще бъдат избягвани.

Изменение 13

Предложение за регламент
Част 5 – член 157 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на настоящия 
регламент, мониторинга, анализа и 
управлението на пазара на 
селскостопански продукти, 
гарантирането на прозрачност на пазара, 
правилното функциониране на мерките 
на ОСП, тяхната проверка, контрол, 
мониторинг, оценка и одит, 
изпълнението на международни 
споразумения, включително 
изискванията за нотифициране в 
рамките на тези споразумения, 
Комисията може да приема, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
параграф 2, необходимите мерки 
относно информацията, която следва да 
предоставят предприятията, държавите-
членки и/или третите държави. В този 
процес тя отчита потребностите от 
данни и синергиите между 
потенциалните източници на данни.

За целите на прилагането на настоящия 
регламент, мониторинга, анализа и 
управлението на пазара на 
селскостопански продукти, 
гарантирането на прозрачност на пазара, 
правилното функциониране на мерките 
на ОСП, тяхната проверка, контрол, 
мониторинг, оценка и одит, 
изпълнението на международни 
споразумения и съгласуваност на 
политиките с цел развитие, 
включително изискванията за 
нотифициране в рамките на тези 
споразумения, Комисията може да 
приема, в съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 2, необходимите 
мерки относно информацията, която 
следва да предоставят предприятията, 
държавите членки и/или третите 
държави. В този процес тя отчита 
потребностите от данни и синергиите 
между потенциалните източници на 
данни, като също така се вземат 
предвид данните от трети държави.

Изменение 14

Предложение за регламент
Част 5 – член 159 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) програми, свързани със селското 
стопанство по инструмента за 
сътрудничество за развитие.

Изменение 15

Предложение за регламент
Част 6 – член 165 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Членове 133 – 141 се прилагат до 
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