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Изменение 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 42, параграф 1 и 
член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 349, член 42, 
параграф 1 и член 43, параграф 2 от 
него,

Or. pt

Обосновка

Правното основание на регламента трябва да бъде разширено до член 349 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, който е насочен по-специално към  
най-отдалечените райони на Европейския съюз.

Изменение 50
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За по-доброто постигане на целите 
на режима за най-отдалечените райони 
на Съюза, програмите POSEI трябва да 
включват мерки за осигуряване на 
снабдяването със земеделски продукти, 
както и запазване и развитие на 
местното селскостопанско 
производство. Необходимо е 
хармонизиране на ниво планиране в 
съответните райони и системен подход 
на партньорство между Комисията и 
държавите-членки.

(4) За по-доброто постигане на целите 
на режима за най-отдалечените райони 
на Съюза, програмите POSEI трябва да 
включват мерки за осигуряване на 
снабдяването със земеделски продукти, 
както и запазване и развитие на 
местното качествено селскостопанско
производство, като се отчитат 
наложените от изменението на 
климата неизбежни обстоятелства.
Необходимо е хармонизиране на ниво 
планиране в съответните райони и 
системен подход на партньорство 
между Комисията и държавите-членки.

Or. fr
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Изменение 51
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) За по-доброто постигане на целите 
на режима за най-отдалечените райони 
на Съюза, програмите POSEI трябва да 
включват мерки за осигуряване на 
снабдяването със земеделски продукти, 
както и запазване и развитие на 
местното селскостопанско 
производство. Необходимо е 
хармонизиране на ниво планиране в 
съответните райони и системен подход 
на партньорство между Комисията и
държавите-членки.

(4) За по-доброто постигане на целите 
на режима за най-отдалечените райони 
на Съюза, програмите POSEI трябва да 
включват мерки за осигуряване на 
снабдяването със земеделски продукти, 
както и запазване и развитие на 
местното селскостопанско 
производство. Необходимо е 
хармонизиране на ниво планиране в 
съответните райони и системен подход 
на партньорство между Комисията, 
държавите-членки и местните 
органи.

Or. fr

Изменение 52
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) С цел да не се навреди на 
поставените чрез програмата POSEI 
цели, Комисията следва да извърши 
проучвания на въздействието при 
преговорите за всяко международно 
търговско споразумение и винаги, 
когато подкрепяните от POSEI 
производствени линии биха могли да 
бъдат застрашени. След като бъдат 
осъществени и преди сключването на 
споразуменията, Комисията предава 
проучванията на въздействието на 
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Европейския парламент, Съвета и 
регионалните органи на най-
отдалечените райони.

Or. fr

Изменение 53
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) С цел да не се навреди на 
поставените чрез програмата POSEI 
цели, Комисията следва да извърши 
проучвания на въздействието при 
преговорите за всяко международно 
търговско споразумение и винаги, 
когато подкрепяните от POSEI 
производствени линии биха могли да 
бъдат застрашени.

Or. fr

Изменение 54
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел гарантиране на снабдяването 
на най-отдалечените райони с основни 
селскостопански продукти и за да се 
компенсират допълнителните разходи, 
вследствие на отдалечеността им, е 
целесъобразно да се въведе специфичен 
режим на снабдяване. В действителност 
особеното географско разположение на 
най-отдалечените райони предполага 
допълнителни транспортни разходи при 

(6) Без да се засяга местното 
производство и неговото развитие, 
целесъобразно е да се установи 
специален режим на доставки, с цел 
гарантиране на снабдяването на най-
отдалечените райони с основни 
селскостопански продукти и за да се 
компенсират допълнителните разходи, 
вследствие на отдалечеността им, е 
целесъобразно да се въведе специфичен 
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доставката на продукти от основно 
значение за човешка консумация, за 
преработка и като производствени 
суровини за селското стопанство. Освен 
това други обективни фактори, свързани 
с крайната им отдалеченост и особено с 
островния характер и малкото 
обработваема площ, налагат 
допълнителни ограничения за 
икономическите оператори и 
производителите в най-отдалечените 
райони, което сериозно затруднява 
тяхната дейност. Тези затруднения 
могат да бъдат облекчени с 
намаляването на цените на посочените 
продукти от първа необходимост.

режим на снабдяване. В действителност 
особеното географско разположение на 
най-отдалечените райони предполага 
допълнителни транспортни разходи при 
доставката на продукти от основно 
значение за човешка консумация, за 
преработка и като производствени 
суровини за селското стопанство. Освен 
това други обективни фактори, свързани 
с крайната им отдалеченост и особено с 
островния характер и малкото 
обработваема площ, налагат 
допълнителни ограничения за 
икономическите оператори и 
производителите в най-отдалечените 
райони, което сериозно затруднява 
тяхната дейност. Тези затруднения 
могат да бъдат облекчени с 
намаляването на цените на посочените 
продукти от първа необходимост.

Or. fr

Изменение 55
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се постигне ефективно целта за 
намаляване на цените в най-
отдалечените райони и за да се
компенсират допълнителните разходи
вследствие на тяхната крайна 
отдалеченост, като същевременно се 
запази конкурентоспособността на 
продуктите на Съюза, е целесъобразно 
да се предоставят помощи за 
снабдяването на най-отдалечените 
райони с продукти с произход от Съюза.
Тези помощи трябва да отчитат 
допълнителния разход за транспорт до 
най-отдалечените райони и цените, 
прилагани за износ в трети страни, а в 

(8) За да се постигне ефективно целта за 
намаляване на цените в най-
отдалечените райони, като
компенсират допълнителните разходи и 
позволяват снабдяването на тези 
територии с продуктите, необходими 
за всекидневния живот на техните 
жители, е целесъобразно да се 
предоставят помощи за снабдяването на
най-отдалечените райони с продукти с 
произход от Съюза. Тези помощи трябва 
да отчитат допълнителния разход за 
транспорт до най-отдалечените райони 
и цените, прилагани за износ в трети 
страни, а в случаите на суровини за 
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случаите на суровини за селското 
стопанство или продукти, 
предназначени за преработка — и други 
допълнителни разходи вследствие на 
крайната отдалеченост, островния 
характер и малката площ.

селското стопанство или продукти, 
предназначени за преработка — и други 
допълнителни разходи вследствие на 
крайната отдалеченост, островния 
характер и малката площ.

Or. fr

Изменение 56
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се постигне ефективно целта за 
намаляване на цените в най-
отдалечените райони и за да се 
компенсират допълнителните разходи 
вследствие на тяхната крайна 
отдалеченост, като същевременно се 
запази конкурентоспособността на
продуктите на Съюза, е целесъобразно 
да се предоставят помощи за 
снабдяването на най-отдалечените 
райони с продукти с произход от Съюза.
Тези помощи трябва да отчитат 
допълнителния разход за транспорт до 
най-отдалечените райони и цените, 
прилагани за износ в трети страни, а в 
случаите на суровини за селското 
стопанство или продукти, 
предназначени за преработка — и други 
допълнителни разходи вследствие на 
крайната отдалеченост, островния 
характер и малката площ.

(8) За да се постигне ефективно целта за 
намаляване на цените в най-
отдалечените райони и за да се 
компенсират допълнителните разходи 
вследствие на тяхната крайна 
отдалеченост, като същевременно се 
запази конкурентоспособността на  
продукцията на най-отдалечените 
райони, е целесъобразно да се 
предоставят помощи за снабдяването на 
най-отдалечените райони с продукти с 
произход от Съюза. Тези помощи трябва 
да отчитат допълнителния разход, 
свързан с транспорта на тези 
продукти до най-отдалечените райони 
и цените, прилагани за износ в трети 
страни, а в случаите на суровини за 
селското стопанство или продукти, 
предназначени за преработка — и други 
допълнителни разходи вследствие на 
крайната отдалеченост, островния 
характер и малката площ.

Or. fr

Изменение 57
Petru Constantin Luhan
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се постигне ефективно целта за 
намаляване на цените в най-
отдалечените райони и за да се 
компенсират допълнителните разходи 
вследствие на тяхната крайна 
отдалеченост, като същевременно се 
запази конкурентоспособността на 
продуктите на Съюза, е целесъобразно 
да се предоставят помощи за 
снабдяването на най-отдалечените 
райони с продукти с произход от Съюза. 
Тези помощи трябва да отчитат 
допълнителния разход за транспорт до 
най-отдалечените райони и цените, 
прилагани за износ в трети страни, а в 
случаите на суровини за селското 
стопанство или продукти, 
предназначени за преработка — и други 
допълнителни разходи вследствие на 
крайната отдалеченост, островния 
характер и малката площ.

(8) За да се постигне ефективно целта за 
намаляване на цените в най-
отдалечените райони и за да се 
компенсират допълнителните разходи 
вследствие на тяхната крайна 
отдалеченост, като същевременно се 
запази конкурентоспособността на 
продуктите на Съюза, е целесъобразно 
да се предоставят помощи за 
снабдяването на най-отдалечените 
райони с продукти с произход от Съюза. 
Тези помощи трябва да отчитат 
допълнителния разход, свързан с 
транспорта на тези продукти до най-
отдалечените райони и цените, 
прилагани за износ в трети страни, а в 
случаите на суровини за селското 
стопанство или продукти, 
предназначени за преработка — и други 
допълнителни разходи вследствие на 
крайната отдалеченост, островния 
характер и малката площ.

Or. ro

Изменение 58
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Подкрепата за традиционните 
производства е още по-необходима, 
тъй като им позволява да поддържат 
своята конкурентоспособност на 
европейския пазар срещу 
конкуренцията от трети страни, и 
предвид това, че наскоро бяха 
подписани нови търговски 
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споразумения със страните от 
Латинска Америка и в рамките на 
СТО, които затрудняват някои от 
тези производства. При все това 
държавите-членки трябва да 
гарантират също така 
диверсификацията на 
селскостопанската дейност в най-
отдалечените райони.

Or. es

Изменение 59
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Подкрепата за традиционните 
производства е още по-необходима, 
тъй като им позволява да поддържат 
качеството на продуктите и 
тяхната конкурентоспособност на  
пазара на Съюза срещу конкуренцията 
от страните от Латинска Америка и 
от АКТБ, и като се има предвид, че 
наскоро бяха подписани нови 
търговски споразумения със страните 
от Латинска Америка и в СТО, които 
затрудняват тези сектори. 
Комисията следва в същото време да 
се грижи за това подкрепата за 
т.нар. традиционни производства 
(банани и захарна тръстика) да не 
ощетява развитието на останалите, 
т.нар. сектори за животинско и 
растително разнообразие.

Or. fr

Изменение 60
Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като оризът заема основно 
място в хранителните навици на остров 
Реюнион, а местното производство не е 
достатъчно, за да задоволи местните 
потребности, необходимо е да се 
продължи освобождаването на остров 
Реюнион от вносно мито за този 
продукт.

(17) Тъй като оризът заема основно 
място в хранителните навици в остров 
Реюнион, а местното производство не е 
достатъчно, за да задоволи местните 
потребности, необходимо е да се 
продължи освобождаването на остров 
Реюнион от вносно мито за този 
продукт.

Or. fr

Изменение 61
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Земеделските стопани в най-
отдалечените райони следва да се 
насърчават да доставят качествени 
продукти и пласирането на пазара на 
тези продукти следва да бъде 
подпомагано. Полезно за тази цел може 
да се окаже използването на въведения 
от Съюза графичен символ.

(22) Земеделските стопани в най-
отдалечените райони следва да се 
насърчават да доставят качествени 
продукти и пласирането на пазара на 
тези продукти следва да бъде 
подпомагано. Полезно за тази цел може 
да се окаже използването на въведения 
от Съюза графичен символ.
Използването на знаци за качество 
като етикети или контролираните 
наименования за произход следва да се 
насърчава, с цел да се утвърдят 
продуктите от най-отдалечените 
райони.

Or. fr

Изменение 62
Petru Constantin Luhan
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Земеделските стопани в най-
отдалечените райони следва да се 
насърчават да доставят качествени 
продукти и пласирането на пазара на 
тези продукти следва да бъде 
подпомагано. Полезно за тази цел може 
да се окаже използването на въведения 
от Съюза графичен символ.

(22) Земеделските стопани в най-
отдалечените райони следва да се 
насърчават да доставят качествени 
продукти и пласирането на пазара на 
тези продукти следва да бъде 
подпомагано. Полезно за тази цел може 
да се окаже използването на въведения 
от Съюза графичен символ. Също така 
наименованията за контролиран и 
гарантиран произход следва да се 
насърчават и улесняват с цел да се 
изтъкнат продуктите от най-
отдалечените райони.

Or. ro

Изменение 63
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Земеделските стопани в най-
отдалечените райони следва да се 
насърчават да доставят качествени 
продукти и пласирането на пазара на 
тези продукти следва да бъде 
подпомагано. Полезно за тази цел може 
да се окаже използването на въведения 
от Съюза графичен символ.

(22) Земеделските стопани в най-
отдалечените райони следва да се 
насърчават да продължат да доставят 
качествени продукти и пласирането на 
пазара на тези продукти следва да бъде 
подпомагано. Полезно за тази цел може 
да се окаже използването на въведения 
от Съюза графичен символ.

Or. fr

Изменение 64
Catherine Grèze
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Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Фитосанитарното състояние на 
селскостопанските култури в най-
отдалечените райони страда от 
специфични проблеми, свързани с 
климата и с недостатъчните 
противомерки, предприети досега в тези 
райони. Поради това е целесъобразно да 
се въведат програми за борба с 
вредителите, включително чрез 
биоконтрол, и да се определи 
финансовото участие на Съюза за 
осъществяването им.

(27) Фитосанитарното състояние на 
селскостопанските култури в най-
отдалечените райони страда от 
специфични проблеми, свързани с 
климата и с недостатъчните 
противомерки, предприети досега в тези 
райони. Поради това е целесъобразно да 
се въведат програми за борба с 
вредителите, за изследване и обучение,
включително чрез устойчив
биоконтрол, и да се определи 
финансовото участие на Съюза за 
осъществяването им.

Or. fr

Изменение 65
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Запазването на лозята, които са най-
разпространената култура на Мадейра и 
на Канарските острови и са много важна 
култура за Азорските острови, е 
икономически императив и е 
задължително от екологична гледна 
точка. С оглед на подпомагането на 
производството, в тези райони не трябва 
да се прилагат нито премиите за 
изоставяне, нито пазарните механизми, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007, но на Канарските острови 
следва да е възможно прилагането на 
мерки за кризисна дестилация в случай 
на изключителни смущения на пазара, 
дължащи се на проблеми, свързани с 
качеството. Също така затруднения от 

(28) Запазването на лозята, които са най-
разпространената култура на Мадейра и 
на Канарските острови и са много важна 
култура за Азорските острови, е 
икономически и социален императив и 
е задължително от екологична гледна 
точка. С оглед на подпомагането на 
производството, в тези райони не трябва 
да се прилагат нито премиите за 
изоставяне, нито пазарните механизми, 
предвидени в Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007, но на Канарските острови 
следва да е възможно прилагането на 
мерки за кризисна дестилация в случай 
на изключителни смущения на пазара, 
дължащи се на проблеми, свързани с 
качеството. Също така затруднения от 
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техническо и социално-икономическо 
естество не позволиха да се извърши 
цялостно преобразуване в определените 
срокове на лозовите насаждения на 
Мадейра и Азорските острови, които са 
засети с лозя от хибридни сортове, 
чието отглеждане се забранява с 
Регламент (ЕО) № 1234/2007.
Произведеното от тези лозя вино е 
предназначено единствено за 
традиционното местно потребление.

техническо и социално-икономическо 
естество не позволиха да се извърши 
цялостно преобразуване в определените 
срокове на лозовите насаждения на 
Мадейра и Азорските острови, които са 
засети с лозя от хибридни сортове, 
чието отглеждане се забранява с 
Регламент (ЕО) № 1234/2007.
Произведеното от тези лозя вино е 
предназначено единствено за 
традиционното местно потребление.

Or. fr

Изменение 66
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Подпомагането на производството 
на краве мляко на остров Мадейра и 
остров Реюнион не бе достатъчно за 
запазване на баланса между местното и 
външното снабдяване, главно заради 
сериозните структурни трудности, 
засягащи сектора, и неговия слаб 
капацитет да се адаптира към нови 
икономически условия. Следователно е 
необходимо да се запази разрешението 
за произвеждане на уперизирано мляко, 
възстановено от мляко на прах с 
произход от Съюза, с цел по-пълно да се 
задоволи местното потребление. С оглед 
потребителят да бъде правилно 
информиран е необходимо да се наложи 
задължението върху етикета да се 
посочва методът на производство на 
уперизирано мляко, възстановено от 
мляко на прах.

(30) Подпомагането на производството 
на краве мляко на остров Мадейра и 
остров Реюнион не бе достатъчно за 
запазване на баланса между местното и 
външното снабдяване, главно заради 
сериозните структурни трудности, 
засягащи сектора, и неговия слаб 
капацитет да се адаптира към нови 
икономически условия. Следователно е 
необходимо да се запази разрешението 
за произвеждане на уперизирано мляко, 
възстановено от мляко на прах с 
произход от Съюза, с цел по-пълно да се 
задоволи местното потребление, без да 
се забравя необходимостта от 
продължаване на развитието на 
сектора. С оглед потребителят да бъде 
правилно информиран е необходимо да 
се наложи задължението върху етикета 
да се посочва методът на производство 
на уперизирано мляко, възстановено от 
мляко на прах, както и процентът на 
съдържание на прясно мляко. Като се 
отчита настоящето положение на 
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местните отрасли на 
млекопроизводство в Мартиника и 
Гваделупа, посочената разпоредба 
следва да се прилага едва след като се 
докаже от засегната държава-членка 
уместността на тази мярка за 
нейните територии. 

Or. fr

Изменение 67
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Подпомагането на производството 
на краве мляко на остров Мадейра и 
остров Реюнион не бе достатъчно за 
запазване на баланса между 
местното и външното снабдяване, 
главно заради сериозните структурни 
трудности, засягащи сектора, и неговия 
слаб капацитет да се адаптира към 
нови икономически условия.
Следователно е необходимо да се запази 
разрешението за произвеждане на 
уперизирано мляко, възстановено от 
мляко на прах с произход от Съюза, с 
цел по-пълно да се задоволи местното 
потребление. С оглед потребителят да 
бъде правилно информиран е 
необходимо да се наложи задължението 
върху етикета да се посочва методът на 
производство на уперизирано мляко, 
възстановено от мляко на прах.

(30) Подпомагането на производството 
на краве мляко на остров Мадейра и 
остров Реюнион е необходимо, главно 
заради сериозните структурни 
трудности, засягащи сектора.
Следователно е необходимо да се запази 
разрешението за произвеждане на 
уперизирано мляко, възстановено от 
мляко на прах с произход от Съюза, с 
цел по-пълно да се задоволи местното 
потребление, при положение че 
посочената мярка не възпрепятства 
събирането и продажбата на 
местното мляко, нито усилията, 
положени в подкрепа на развитието 
на това производство и, като се 
запазва средносрочната цел за о.
Реюнион, постигане на 
самодостатъчност на млечното 
производство.  С оглед потребителят да 
бъде правилно информиран е 
необходимо да се наложи задължението 
върху етикета да се посочва методът на 
производство на уперизирано мляко, 
възстановено от мляко на прах.

Or. fr
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Изменение 68
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Прилагането на настоящия 
регламент не трябва да засяга 
равнището на специална подкрепа, от 
която са се ползвали досега най-
отдалечените райони. Поради това, 
за прилагането на подходящите 
мерки, държавите-членки трябва да 
разполагат със сумите, съответстващи 
на вече предоставеното от Съюза 
подпомагане по силата на 
Регламент (ЕО) № 247/2006.

(35) С оглед гарантиране на 
осъществяването на целите на 
настоящия регламент и по-специално 
запазването и необходимото 
развитие на селскостопанската 
дейност в най-отдалечените райони, 
следва да се преразгледат  сумите, 
съответстващи на вече предоставеното 
от Съюза подпомагане на най-
отдалечените райони по силата на 
Регламент (ЕО) № 247/2006.

Or. es

Изменение 69
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) От 2006 г. насам потребностите от 
стоки от първа необходимост са се 
увеличили в някои отдалечени райони, 
по-специално на Азорските острови и 
френските отвъдморски департаменти, 
поради нарастването на добитъка и 
демографския растеж. Ето защо е 
необходимо да се увеличи бюджетният 
дял, който държавите-членки могат да 
използват за специфичния режим на 
снабдяване за въпросните райони.

(36) От 2006 г. насам потребностите от 
стоки от първа необходимост са се 
увеличили в някои отдалечени райони, 
по-специално на Азорските острови и 
френските отвъдморски департаменти, 
поради нарастването на добитъка и 
демографския растеж. Ето защо е 
необходимо да се увеличи годишното 
бюджетно финансиране на 
програмите POSEI, както и
бюджетният дял, който държавите-
членки могат да използват за 
специфичния режим на снабдяване за 
въпросните райони.
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Or. fr

Изменение 70
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя някои 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство за преодоляване на 
затрудненията, предизвикани от 
крайната отдалеченост, изолираността, 
островния характер, малката площ, 
планинския терен, суровия климат и 
икономическата зависимост от малко на 
брой продукти на районите на Съюза, 
упоменати в член 349 от Договора, по-
нататък наричани накратко „най-
отдалечените райони“.

Настоящият регламент определя някои 
специфични мерки в областта на 
селското стопанство за преодоляване на 
затрудненията, предизвикани от 
крайната отдалеченост, изолираността, 
островния характер, малката площ, 
планинския терен, суровия климат и
неизбежното засилване на 
последиците от изменението на 
климата, както и икономическата 
зависимост от малко на брой продукти 
на районите на Съюза, упоменати в член 
349 от Договора, по-нататък наричани 
накратко „най-отдалечените райони“.

Or. fr

Изменение 71
Catherine Grèze

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряване снабдяването на най-
отдалечените райони с продукти от 
основно значение за човешка 
консумация, за преработка и като 
производствени суровини за селското 
стопанство, като едновременно се 
компенсират допълнителните разходи 
поради крайната отдалеченост;

a) осигуряване снабдяването на най-
отдалечените райони с продукти от 
основно значение за човешка 
консумация, за преработка и като 
производствени суровини за селското 
стопанство, като едновременно се 
компенсират допълнителните разходи 
поради крайната отдалеченост, без да се 
засяга местното производство и
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неговото развитие;

Or. fr

Изменение 72
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) запазване и развиване на 
селскостопанска дейност в най-
отдалечените райони, включително 
производството, преработката и 
пазарната реализация на местни 
продукти

б) запазване и развиване на устойчива
селскостопанска дейност в най-
отдалечените райони, включително 
производството, преработката и 
пазарната реализация на качествени
местни продукти, така че в 
определения срок да се постигне 
хранителна самодостатъчност в 
териториите и по този начин да се 
избегне ненужния превоз на стоки.

Or. fr

Изменение 73
Rosa Estaràs Ferragut

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) запазване и развиване на 
селскостопанска дейност в най-
отдалечените райони, включително 
производството, преработката и 
пазарната реализация на местни 
продукти

б) запазване, развиване и 
диверсифициране, в рамките на 
възможното, на селскостопанска 
дейност в най-отдалечените райони, 
включително производството, 
преработката и пазарната реализация на 
местни продукти, като същевременно 
се гарантират подходящи доходи за 
производителите.

Or. es
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Изменение 74
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) запазване и развиване на 
селскостопанска дейност в най-
отдалечените райони, включително 
производството, преработката и 
пазарната реализация на местни
продукти.

б) запазване и развиване на 
селскостопанска дейност в най-
отдалечените райони, включително 
производството, преработката и 
пазарната реализация на местната 
продукция и продукти.

Or. fr

Изменение 75
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на 
научноизследователската дейност и 
иновациите, по специално с оглед 
развитието на устойчиви 
селскостопански производства с 
висока добавена стойност.

Or. fr

Изменение 76
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) специфични мерки за подпомагане на б) специфични мерки за подпомагане на 
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местното селскостопанско 
производство, предвидени в глава IV.

местното устойчиво селскостопанско 
производство, предвидени в глава IV.

Or. fr

Изменение 77
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) специфични мерки за подпомагане на 
местното селскостопанско 
производство, предвидени в глава IV.

б) специфични мерки за подпомагане на 
местното селскостопанско 
производство, посочени в глава IV.

Or. fr

Изменение 78
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за развитие на 
научноизследователски и 
иновационни програми с цел  
установяване на устойчиво земеделие 
с висока добавена стойност.

Or. fr

Изменение 79
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. На географското равнище, 
преценено като най-целесъобразно, 
проектите на програми POSEI се 
съгласуват с компетентните местни 
органи, компетентните организации 
и участващите представителни 
и/или професионални организации 
преди да бъдат представени за 
одобрение на Комисията.

Or. fr

Изменение 80
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на изследователски 
проекти — мерки в подкрепа на 
изследователски проекти или мерки, 
допустими за финансиране от Съюза, 
съгласно Решение 2009/470/ЕО на 
Съвета9;

заличава се

__________________
9ОВ L 155, 18.6.2009, стр. 30.

Or. fr

Изменение 81
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприетите стъпки за гарантиране 
на ефективното и правилно изпълнение 

в) предприетите стъпки за гарантиране 
на ефективното и правилно изпълнение 



AM\864566BG.doc 21/35 PE462.855v01-00

BG

на програмите, включително на мерките 
за осигуряване на публичност, 
наблюдение и оценка, и конкретен 
набор от количествени показатели, 
които ще се използват за тяхната 
оценка;

на програмите, включително на мерките 
за осигуряване на публичност, 
наблюдение и оценка, и конкретен 
набор от количествени показатели, 
които ще се използват за тяхната 
оценка, като тези стъпки включват, 
наред с други мерки, създаването на 
комитет за наблюдение и оценка на 
действията за подкрепа на местното 
производство;

Or. es

Изменение 82
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В зависимост от годишната оценка за 
изпълнението на мерките, включени в 
програмите POSEI, държавите-членки 
могат да представят на Комисията 
предложения за тяхното изменение в 
рамките на финансирането, посочено в 
член 29, параграфи 2 и 3, за да отговарят 
по-добре на изискванията за най-
отдалечените райони 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 
програмите POSEI, държавите-членки 
могат да представят на Комисията, след 
консултация с местните органи, 
предложения за тяхното изменение в 
рамките на финансирането, посочено в 
член 29, параграфи 2 и 3, за да отговарят 
по-добре на изискванията за най-
отдалечените райони и на предложената 
стратегия. Комисията приема с акт за 
изпълнение реда и условията за 
представяне на предложения за 
изменение на програмата.

Or. fr

Изменение 83
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 9 –  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не се предоставя подпомагане за 
снабдяването с продукти, които вече са 
се възползвали от специфичния режим 
на снабдяване в друг най-отдалечен 
регион.

3. Не се предоставя подпомагане за 
снабдяването с продукти, които вече са 
се възползвали от специфичния режим 
на снабдяване в друг най-отдалечен 
регион, при зачитане на член 12, 
който се отнася до 
разпространението на ползите.

Or. fr

Изменение 84
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 10 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) търговските потоци към останалите 
части от територията на Съюза;

б) търговските потоци към останалите 
части от територията на Съюза и 
последиците по отношение на 
изменението на климата;

Or. fr

Изменение 85
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 10 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) където е приложимо, необходимостта 
да не се възпрепятстват възможностите 
за развитие на местните производства.

г) където е приложимо, необходимостта 
да не се възпрепятстват възможностите 
за развитие на местните производства, 
по-специално чрез внимателна оценка 
на въздействието на предоставянето 
на помощ за снабдяване върху други 
местни производства и върху 
потенциала им за развитие.
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Or. fr

Изменение 86
Patrice Tirolien

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на
традиционния износ или на
традиционните експедирани 
количества. Тези количества се 
определят от Комисията с акт за 
изпълнение въз основа на средния обем 
експедирани количества или на износа 
през 1989 г., 1990 г. и 1991 г.;

a) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на
средния износ или на средните 
експедирани количества. Тези 
количества се определят от Комисията с 
акт за изпълнение въз основа на
представителни данни, обхващащи 
период, който не може да надвишава 
петте години, предхождащи
настоящата година;

Or. fr

Изменение 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на 
традиционния износ или на 
традиционните експедирани 
количества. Тези количества се
определят от Комисията с акт за 
изпълнение въз основа на средния обем 
експедирани количества или на износа 
през 1989 г., 1990 г. и 1991 г.

a) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на 
количествата, определени от 
Комисията с акт за изпълнение въз 
основа на средния обем експедирани 
количества или на износа през трите 
години, предшестващи текущата 
година, с минимален праг, 
съответстващ на средната 
стойност на експедираните 
количества или на износа през 1989 г., 
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1990 г. и 1991 г.

Or. pt

Обосновка

Количествата, които трябва да бъдат изнасяни или експедирани за останалата част 
от Съюза, трябва да отразяват развитието на пазара, с позоваване на средната 
стойност от трите години, предшестващи текущата година, за да се определят 
тези количества. 

Изменение 88
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на 
традиционния износ или на 
традиционните експедирани количества. 
Тези количества се определят от 
Комисията с акт за изпълнение въз 
основа на средния обем експедирани 
количества или на износа през 1989 г., 
1990 г. и 1991 г.;

a) се изнасят за трети страни или се 
експедират за останалата част от 
територията на Съюза в рамките на 
традиционния износ или на 
традиционните експедирани количества. 
Тези количества се определят от 
Комисията с акт за изпълнение въз 
основа на средния обем експедирани 
количества или на износа през трите 
най-добри години;

Or. pt

Изменение 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 

б) се изнасят за трети страни в рамките 
на регионалната търговия;
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с акт за изпълнение;

Or. pt

Обосновка

Формулировката, предложена от Европейската комисия, ограничава силно растежа 
на аграрно-промишления сектор на най-отдалечените райони, налагайки остарели 
количества и дестинации за износ, които не отразяват по никакъв начин 
действителността.

Изменение 90
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се експедират от Азорските 
острови към Мадейра или обратно;

заличава се

Or. pt

Изменение 91
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се експедират между Азорските 
острови, Мадейра и Канарските 
острови;

Or. pt

Изменение 92
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) се експедират от Мадейра към 
Канарските острови или обратно;

заличава се

Or. pt

Изменение 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящата глава, 
терминът „регионална търговия“ 
означава търговията на всеки от 
отвъдморските департаменти на 
Франция, на Азорските острови и 
Мадейра и на Канарските острови, с 
трети страни, определени от 
Комисията с акт за изпълнение.

3. За целите на настоящата глава, 
терминът „регионална търговия“ 
означава търговията на всеки от 
отвъдморските департаменти на 
Франция, на Азорските острови и 
Мадейра и на Канарските острови, с 
трети страни.

Or. pt

Обосновка

Формулировката, предложена от Европейската комисия, ограничава силно растежа 
на аграрно-промишления сектор на най-отдалечените райони, налагайки остарели 
количества и дестинации за износ, които не отразяват по никакъв начин 
действителността.

Изменение 94
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Частта от програмата, посветена на 
мерките за насърчаване на местното 
селскостопанско производство включва 

2. Частите от програмата, посветени
на мерките за насърчаване на местното 
селскостопанско производство включва 
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най-малко следните елементи: най-малко следните елементи:

Or. fr

Изменение 95
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на предлаганата стратегия, 
избраните приоритети, количествено 
представяне на общите и оперативните 
цели и оценка, показваща очаквания 
икономически, екологичен и социален 
ефект, включително въздействието 
върху заетостта;

б) описание на предлаганата стратегия, 
избраните приоритети, количествено 
представяне на общите и оперативните 
цели и оценка, показваща очаквания 
икономически, екологичен и социален 
ефект, включително въздействието 
върху заетостта, качеството на 
местните продукти и 
положителното въздействие на 
мерките върху изменението на 
климата;

Or. fr

Изменение 96
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) условията за отпускане на 
помощта и съответните продукти и 
обеми;

заличава се

Or. es

Изменение 97
Rosa Estaràs Ferragut
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) размерът на помощта, определена за 
всяка мярка или действие с оглед 
постигане на една или повече от целите 
на програмата.

е) размерът на помощта, определена за 
всяка мярка и прогнозната сума, 
предвидена за всяко действие с оглед 
постигане на една или повече от целите 
на програмата.

Or. es

Изменение 98
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) тавана на помощта. заличава се

Or. es

Изменение 99
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. След одобряване на проекта им, 
държавите-членки могат да 
предоставят на бенефициерите, 
разрешение с цел да улеснят 
постъпките им за получаване на 
предварително банково финансиране.  

Or. fr
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Изменение 100
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от член 39, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 
максималните годишни суми, 
отговарящи на условията за помощ от 
Съюза, определени в приложение I към 
посочения регламент, могат да бъдат 
увеличени до два пъти в случая на 
мярката за защита на езера на Азорските 
острови и мярката за опазване на 
ландшафта и традиционните 
характеристики на земеделската земя и 
опазването на каменните стени, 
поддържащи тераси на Мадейра.

1. Независимо от член 39, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 
максималните годишни суми, 
отговарящи на условията за помощ от 
Съюза, определени в приложение I към 
посочения регламент, могат да бъдат 
увеличени до два пъти в случая на 
мярката за защита на езера на Азорските 
острови и мярката за опазване на 
ландшафта и традиционните 
характеристики на земеделската земя и 
опазването на каменните стени, 
поддържащи тераси на Мадейра и на 
Канарските острови.

Or. es

Изменение 101
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Приносът на ЕЗФРСР към 
програмите за най-отдалечените 
райони ще може да достигне до 85% 
за всяка линия, създадена с Регламент 
(ЕО) № 1698/2005.

Or. es

Изменение 102
Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С дерогация от член 114, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 
производството в Мадейра и френския 
отвъдморски департамент Реюнион на 
уперизирано мляко, възстановено от 
мляко на прах с произход от Съюза, се 
разрешава в рамките на нуждите на 
местното потребление, доколкото тази 
мярка не възпрепятства събирането и 
пласмента на местно произведеното 
мляко. Този продукт е предназначен 
единствено за местна консумация.

С дерогация от член 114, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 
производството в Мадейра и френския 
отвъдморски департамент Реюнион на 
уперизирано мляко, възстановено от 
мляко на прах с произход от Съюза, се 
разрешава в рамките на нуждите на 
местното потребление, доколкото тази 
мярка не възпрепятства събирането и 
пласмента на местно произведеното 
мляко. Ако засегнатата държава-
членка докаже целесъобразността на 
подобна мярка за френските 
отвъдморски територии Мартиника 
и Гваделупа, Комисията е 
оправомощена, при необходимост, да 
приеме делегирани законодателни 
актове, в съответствие с член 33, за 
да разшири обхвата на въпросната 
мярка до посочените департаменти.     
Този продукт е предназначен 
единствено за местна консумация.

Or. fr

Изменение 103
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) През всяка финансова година 
Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, които 
трябва да включват фактическото 
увеличение от 20% в рамките на 
специфичния режим на снабдяване, 
счетени за необходими за Португалия 
и Франция.
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Or. pt

Изменение 104
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Бюджетът, предназначен за 
френските отвъдморски 
департаменти се увеличава 
пропорционално след предоставянето 
на статут на най-отдалечен регион 
на френския департамент Майот.

Or. fr

Изменение 105
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщения и отчети съобщения, отчети и оценки на 
въздействието 

Or. fr

Изменение 106
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до 31 юли всяка година 
държавите-членки представят на 
Комисията отчет за изпълнението през 

2. Най-късно до 30 септември всяка 
година държавите-членки представят на 
Комисията отчет за изпълнението през 
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предходната година на мерките, 
предвидени по силата на настоящия 
регламент.

предходната година на мерките, 
предвидени по силата на настоящия 
регламент.

Or. pt

Изменение 107
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до 31 юли всяка година 
държавите-членки представят на 
Комисията отчет за изпълнението през 
предходната година на мерките, 
предвидени по силата на настоящия 
регламент.

2. Най-късно до 31 август всяка година 
държавите-членки представят на 
Комисията отчет за изпълнението през 
предходната година на мерките, 
предвидени по силата на настоящия 
регламент.

Or. pt

Обосновка

Срокът трябва да бъде удължен, като се има предвид, че много данни от доклада се 
получават от компетентните национални органи едва през юли, което не позволява 
приключването на доклада навреме.

Изменение 108
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от 30 юни 2015 г., а след 
тази дата — на всеки пет години, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета общ доклад, 
който показва въздействието на 
мерките, предприети по силата на 
настоящия регламент, включително в 
сектора на бананите, придружен при 

3. Не по-късно от 30 юни 2015 г., а след 
тази дата — на всеки пет години, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета общ доклад, 
който показва въздействието на 
мерките, предприети по силата на 
настоящия регламент, включително в 
сектора на бананите и сектора на 
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необходимост от подходящи 
предложения.

мляко, придружен при необходимост от 
подходящи предложения.

Or. pt

Изменение 109
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Преди започването на търговски 
преговори между Европейския съюз от 
една страна и трети държави, 
регионални и международни 
организации, от друга, Комисията 
осъществява оценки на 
въздействието относно 
подкрепяното от програмите  POSEI 
селскостопанско производство, и 
които подлежат на преговори.    При 
извършването на тези проучвания 
Комисията използва като критерии 
определените от Организацията на 
обединените нации.

Or. fr

Изменение 110
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) В случай че влязат в сила 
международни търговски 
споразумения или значителни 
промени на Общата селскостопанска 
политика, трябва да бъдат 
извършени проучвания на 
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въздействието върху селското 
стопанство на най-отдалечените 
райони и по-специално върху 
основните им производства.

Or. pt

Изменение 111
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) След проучванията на 
въздействието, изготвени в 
съответствие с параграф 3а, при 
необходимост трябва да бъдат 
предложени промени, предназначени 
да приспособят по-добре селското 
стопанство на най-отдалечените 
райони към новата действителност.

Or. pt

Изменение 112
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 31 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 а
Последващо изменение

В рамките на максимален срок от 
три години след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
отправя нови предложения, най-вече 
финансови, имащи за цел да отчетат 
придобиването на статут на най-
отдалечен район на територията на 
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Майот, както и новите области на 
диверсификация. 

Or. fr


