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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) От съществено значение е да бъде 
възстановено равновесието на силите 
в рамките на веригата за 
производство на храни в полза на 
производителите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) От особено значение е по време на 
подготвителната си работа
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

(2) От особено значение е на всички 
етапи от подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката Комисията да проведе 
необходимите консултации, 
включително на експертно равнище.
Общественото участие следва да се 
поддържа на местно, регионално, 
национално и европейско равнище.
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Следва да се вземат предвид 
целите, определени от Европейската 
комисия за бъдещата обща 
селскостопанска политика в 
областта на устойчивото управление 
на природните ресурси, 
продоволствената сигурност, 
земеделската дейност в цяла Европа, 
балансираното регионално развитие, 
конкурентоспособността на 
европейското земеделие и 
опростяването на ОСП.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) За селскостопанските 
производители е особено важно да 
бъдат опростени 
административните правила за 
прилагане на общата 
селскостопанска политика, без това 
опростяване да се отрази под 
формата на прекомерна 
стандартизация на критериите, 
която би могла да не вземе предвид 
местните и регионалните 
особености.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Необходимо е финансиране от (30) Необходимо е финансиране от 
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Съюза, за да бъдат насърчени 
одобрените организации на оператори 
да изготвят работни програми с цел 
подобряване качеството на 
производство на маслиново масло и 
трапезни маслини. В тази връзка 
настоящият регламент следва да 
предвиди разпределянето на 
подпомагането от Съюза в съответствие 
с приоритетите, отдадени на 
дейностите, които са предприети в 
рамките на съответните работни 
програми. Съответните дейности следва 
обаче да бъдат ограничени до най-
полезните от тях и следва да се въведе 
съфинансиране, за да се подобри 
качеството на тези програми.

Съюза, за да бъдат насърчени 
одобрените организации на оператори 
да изготвят работни програми с цел 
подобряване качеството на 
производство на маслиново масло и 
трапезни маслини, по-специално по 
отношение на районите на 
държавите в южната част на ЕС, 
които са специализирани в 
производството на маслини. В тази 
връзка настоящият регламент следва да 
предвиди разпределянето на 
подпомагането от Съюза в съответствие 
с приоритетите, отдадени на 
дейностите, които са предприети в 
рамките на съответните работни 
програми. Съответните дейности следва 
обаче да бъдат ограничени до най-
полезните от тях и следва да се въведе 
съфинансиране, за да се подобри 
качеството на тези програми.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) В региони, в които организацията 
на производството в сектора на 
плодовете и зеленчуците е слаба, следва 
да се разреши отпускането на 
допълнителни национални финансови 
помощи. За държави членки, които са 
особено изостанали по отношение на 
структурите, тези допълнителни 
помощи следва да се възстановяват от 
Съюза.

(37) В региони, в които организацията 
на производството в сектора на 
плодовете и зеленчуците е слаба, и по-
специално в планински райони, на 
острови или в райони на държави в 
южната част на ЕС, които са 
особено засегнати от климатични 
рискове като суша, следва да се 
разреши отпускането на допълнителни 
национални финансови помощи. За 
държави членки, които са особено 
изостанали по отношение на 
структурите и са засегнати от 
настоящата социална и 
икономическа криза, тези 
допълнителни помощи следва да се 
възстановяват от Съюза.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Като се отчита интересът на 
потребителите да получават подходяща 
и прозрачна информация за продуктите, 
следва да е възможно определянето на 
мястото на отглеждане, въз основа на 
подход за разглеждане на всеки случай 
поотделно на подходящото географско 
равнище, като същевременно се отчита 
спецификата на някои сектори, по-
специално по отношение на 
преработените селскостопански 
продукти.

(54) Като се отчита интересът на 
потребителите да получават подходяща 
и прозрачна информация за продуктите, 
следва да е възможно определянето на 
мястото на отглеждане, въз основа на 
подход за разглеждане на всеки случай 
поотделно на подходящото географско 
равнище, като не се забравя, че 
непълната и неточна информация 
може да повлияе на икономическата 
и производствената структура на 
съответния район, като същевременно 
се отчита регионалната специфика на 
някои сектори, по-специално по 
отношение на преработените 
селскостопански продукти.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, когато е 
необходимо, за да се осигури 
прозрачност на пазара, за определяне на 
условията, при които тя може да реши 
да предостави помощ за частно 
складиране на продуктите, изброени в 
член 16, като отчита средните пазарни 
цени, регистрирани в Съюза, и 
референтните цени за съответните 
продукти или необходимостта да се 
реагира на особено трудна пазарна 
ситуация или икономически развития в 

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, когато е 
необходимо, за да се осигури 
прозрачност на пазара, за определяне на 
условията, при които тя може да реши 
да предостави помощ за частно 
складиране на продуктите, изброени в 
член 16, като отчита средните пазарни 
цени, регистрирани в Съюза, и 
референтните цени за съответните 
продукти или необходимостта да се 
реагира на особено трудна и 
ограничителна пазарна ситуация или 
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сектора в една или повече държави 
членки.

на икономически развития и ситуации, 
които значително засягат 
производството и предлагането на 
пазара в сектора в регионите на ЕС, в 
една или повече държави членки.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 50 % в по-слабо развитите региони; a) 60 % в по-слабо развитите региони;

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 40 % в райони, различни от по-слабо 
развитите региони;

б) 50 % в райони, различни от по-слабо 
развитите региони;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 112 – уводна 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 

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, включени в 
списъка в член 1, параграф 2, секторите 
на живите растения, говеждото и 
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птичето месо относно мерките: телешкото месо, свинското месо, овчето 
и козето месо, яйцата и птичето месо 
относно мерките:
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