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Изменение 1
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Предложенията на Комисията 
следва да предвиждат реформа на 
общата селскостопанска политика, 
която е от съществено значение за 
запазването на европейското селско 
стопанство и на селските 
територии.

Or. pt

Изменение 2
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Комисията следва да обмисли 
регулиране на пазарите нагоре по 
веригата, като вземе предвид 
земеделската дейност в различните 
територии на ЕС.

Or. pt

Изменение 3
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) От съществено значение е да бъде 



PE496.469v01-00 4/59 AM\913428BG.doc

BG

възстановен балансът на силите в 
рамките на веригата за производство 
на храни в полза на производителите.

Or. pt

Изменение 4
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Търговската политика на ЕС 
следва да отчита земеделската 
дейност в различните територии на 
Съюза.

Or. pt

Изменение 5
Nikos Chrysogelos

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.



AM\913428BG.doc 5/59 PE496.469v01-00

BG

Or. en

Изменение 6
Luís Paulo Alves

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.

Or. pt

Изменение 7
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Общата селскостопанска 
политика, както е предвидена в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, трябва да 
осигурява възможност на хората, 
занимаващи се със селско стопанство, 
за добър жизнен стандарт, сравним с 
този на общото население. Тази цел 
следва да бъде подкрепяна от мерки за 
стабилизиране на пазара, за да се 
осигурят справедливи цени за 
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производителите, като същевременно 
се гарантират разумни цени за 
потребителите.

Or. pt

Изменение 8
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Предложението на Комисията 
следва да взема предвид 
конкурентоспособността на малките 
и средните стопанства, районите с 
природни ограничения и островните 
райони, както и на определени 
уязвими продукти.

Or. pt

Изменение 9
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) 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, 
което би могло да не отчете 
специфичните местни и регионални 
особености.
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Or. pt

Изменение 10
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Според целесъобразността за всеки 
от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва да бъде на 
разположение през определени периоди 
от годината, като през този период да
бъде открита постоянно или да се 
открива в зависимост от пазарните цени.

(14) Според целесъобразността за всеки 
от засегнатите сектори с оглед на 
практиката и опита в рамките на 
предишните ООП, системата за 
интервенция следва, когато 
активизирането й е очевидно 
необходимо, да бъде на разположение, 
като бъде открита постоянно или да се 
открива в зависимост от пазарните цени.

Or. pt

Изменение 11
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията се приканва, след 
като станат известни резултатите 
от новите оценки на въздействието, 
да се съгласи да преразгледа 
предложението и да премахне 
различните системи на квоти и права 
на производство (за захар, мляко и 
права за лозарски насаждения), по-
специално по отношение на 
необлагодетелстваните райони, 
особено планинските райони.

Or. pt



PE496.469v01-00 8/59 AM\913428BG.doc

BG

Изменение 12
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) От Комисията се иска да 
защитава механизмите за общностни 
преференции и да се съсредоточи 
върху механизми за интервенция и 
съхранение (публични и частни).

Or. pt

Изменение 13
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията 
не е в състояние да отговори 
адекватно на въздействието на 
търговските споразумения върху 
селскостопанския сектор; такъв 
отговор и съответните бюджетни 
разпределения следва да бъдат 
прехвърлени в рамките на обхвата на 
общата селскостопанска политика и 
съответния й бюджет.

Or. pt

Изменение 14
Giommaria Uggias
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Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Следва да се насърчава 
консумацията на плодове, зеленчуци и 
млечни продукти от децата, 
включително чрез трайно увеличаване 
на дела на тези продукти в хранителния 
режим на децата на етапа, когато се 
формират техните хранителни навици.
Следователно следва да се насърчава 
помощта от Съюза, за да се финансира 
или съфинансира предоставянето на 
такива продукти на децата в учебните 
заведения.

(25) Следва да се насърчава 
консумацията на плодове, зеленчуци и 
млечни продукти от децата, 
включително чрез трайно увеличаване 
на дела на тези продукти в хранителния 
режим на децата на етапа, когато се 
формират техните хранителни навици.
Следователно следва да се насърчава 
помощта от Съюза, за да се финансира 
или съфинансира предоставянето на 
такива продукти на децата в учебните 
заведения, като същевременно се 
насърчава доставката на сезонни 
стоки с къса верига на доставки.

Or. it

Изменение 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Необходимо е финансиране от 
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 

(30) Необходимо е финансиране от 
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 
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съфинансиране, за да се подобри 
качеството на тези програми.

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.

Or. fr

Изменение 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, 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.

Or. fr

Изменение 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 44
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Пчеларството се характеризира с 
разнообразие на производствените 
условия и добив, с разпръснатост и 
разнообразие на икономическите 
оператори както на етап производство, 
така и на етап предлагане на пазара.
Освен това, предвид разпространението 
на вароатозата в няколко държави 
членки през последните години и 
проблемите, които тази болест 
предизвиква при производството на 
пчелен мед, все още са необходими 
действия от страна на Съюза, тъй като 
вароатозата не може да бъде напълно 
премахната и трябва да се лекува с 
одобрени продукти. Предвид тези 
обстоятелства и с цел да се подобри 
производството и предлагането на 
пазара на пчелни продукти в Съюза, на 
всеки три години следва да бъдат 
изготвяни национални програми за този 
сектор с оглед подобряването на общите 
условия за производство и предлагане 
на пазара на пчелни продукти. Тези 
национални програми следва да бъдат 
частично финансирани от Съюза.

(44) Пчеларството се характеризира с 
разнообразие на производствените 
условия и добив, с разпръснатост и 
разнообразие на икономическите 
оператори както на етап производство, 
така и на етап предлагане на пазара.
Освен това, предвид разпространението 
на вароатозата в няколко държави 
членки през последните години и 
проблемите, които тази болест 
предизвиква при производството на 
пчелен мед, все още са необходими 
действия от страна на Съюза, тъй като 
вароатозата не може да бъде напълно 
премахната и трябва да се лекува с 
одобрени продукти. Предвид тези 
обстоятелства и с цел да се подобри 
производството и предлагането на 
пазара на пчелни продукти в Съюза, на 
всеки три години следва да бъдат 
изготвяни национални програми за този 
сектор с оглед подобряването на общите 
условия за производство и предлагане 
на пазара на пчелни продукти. Тези 
национални програми трябва да бъдат 
частично финансирани от Съюза.

Or. fr

Изменение 18
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Една от основните мерки, 
допустими по националните 
програми за подпомагане, следва да 
бъде популяризирането и 
предлагането на пазара в Съюза и в 
трети държави на селскостопански 
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продукти от Съюза.

Or. en

Изменение 19
Giommaria Uggias

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.

Or. it

Изменение 20
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 84 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84a) С цел да се вземат предвид 
специфичните особености на сектора 
на захарта, Комисията следва да 
осигури справедлив баланс между 
правата и задълженията на 
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производителите в сектора на 
захарта в Съюза, като например 
предостави на всички заинтересовани 
лица справедливи условия на достъп 
до суровини.

Or. en

Изменение 21
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 84 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84a) С цел да се позволи на 
производителите на захарно цвекло да 
завършат адаптирането си към 
широкообхватната реформа, 
проведена през 2006 г. в сектора на 
захарта, и да се продължат усилията 
за постигане на 
конкурентоспособност, следвани 
оттогава насам, срокът на 
преразгледана версия на 
съществуващата в момента квотна 
система следва да бъде удължен до 
края на пазарната 2019/2020 година, 
ако квотите не бъдат преустановени 
през 2015 г, както се планира. 
Преразгледаната система следва да 
предостави възможност на всички 
държави членки, които желаят това, 
да се възползват от квотите за 
захарта. Подкрепата от страна на 
Съюза следва да бъде насочена към 
разрастването на захарната 
индустрия в Съюза и следва да се 
окаже съдействие за разходите, 
свързани със започването на дейност 
в сектора на преработката на захар в 
държавите членки. При все това, 
наблюдаваното значително и 
повтарящо се напрежение на 
европейския пазар на захарта налага 
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необходимостта от механизъм, 
който да позволява автоматично 
преквалифициране, в рамките на 
необходимото време, на захарта извън 
определената квота в захар в рамките 
на квотата, за да е възможно да се 
запази структурното равновесие на 
пазара.

Or. en

Обосновка

В резултат на реформите в сектора на захарта от последното десетилетие, в 
момента е налице остаряла квотна система, която не отговаря на потребностите на 
пазара на захарта в ЕС. Европа сега е зависима от внос от трети държави в 
стратегически важен сектор, който е в основата на значителна част от 
хранителната промишленост.

Изменение 22
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Организациите на производители и 
техните асоциации могат да изиграят 
полезна роля за концентриране на 
доставките и за насърчаване на най-
добрите практики. Междубраншовите 
организации могат да играят важна роля 
за диалога между участниците във 
веригата на доставка и за насърчаване 
на най-добрите практики и 
прозрачността на пазара. Следователно 
съществуващите правила относно 
определението и признаването на тези 
организации и техните асоциации, 
обхващащи някои сектори, следва да 
бъдат хармонизирани, рационализирани 
и разширени, за да се предвиди 
признаване при поискване в рамките на 
устав, уреден в правото на ЕС във 
всички сектори.

(85) Организациите на производители и 
техните асоциации могат да изиграят 
полезна роля за концентриране на 
доставките и за насърчаване на най-
добрите практики. Признава се, че 
следва да бъдат увеличени усилията 
за по-нататъшно укрепване на 
позициите на организациите на 
производителите в определени 
държави членки. Междубраншовите 
организации могат да играят важна роля 
за диалога между участниците във 
веригата на доставка и за насърчаване 
на най-добрите практики и 
прозрачността на пазара. Следователно 
съществуващите правила относно 
определението и признаването на тези 
организации и техните асоциации, 
обхващащи някои сектори, следва да 
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бъдат хармонизирани, рационализирани 
и разширени, за да се предвиди 
признаване при поискване в рамките на 
устав, уреден в правото на ЕС във 
всички сектори.

Or. en

Изменение 23
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 91 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(91a) За да могат производители да си 
гарантират справедлив дял от 
дохода, разпределян по веригата на 
хранителните доставки, политиките 
на Съюза трябва да обхващат и 
договорните отношения, установени 
между производители и 
преработватели и етапа на 
разпространение, като се включат 
всички договорни отношения по 
веригата в рамките на един цялостен 
подход, с оглед на това справедливият 
дял да се превърне в постижима цел.

Or. pt

Изменение 24
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 146

Текст, предложен от Комисията Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) 
№ [COM(2010)799] няколко секторни 
мерки, в това число относно квотите 
за мляко, квотите за захар и други 

(146) Премахването на някои квоти и 
системи за права на производство 
(захар, мляко и права за лозарски 
насаждения) трябва да бъде оценено 
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мерки в сектора на захарта и 
ограниченията по отношение на 
засаждането на лози, както и някои 
държавни помощи, ще изтекат в
рамките на разумен период след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. След отмяната на 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] 
съответните разпоредби следва да 
продължат да се прилагат до края на 
съответните схеми.

подробно, като се вземе предвид 
специфичната ситуация, която 
преобладава във всеки от 
съответните сектори, и 
въздействието й в рамките на Съюза в 
секторно и териториално 
отношение.

Or. pt

Изменение 25
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 149

Текст, предложен от Комисията Изменение

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго (преди и 
след премахването на квотите за 
мляко), за да могат да имат пълен 
ефект. Предвид значителното им 
въздействие обаче, те все пак следва да 
са временни по характер и да подлежат 
на преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 

(149) По отношение на договорните 
взаимоотношения в сектора на млякото 
и млечните продукти изложените в 
настоящия регламент мерки са 
обосновани при сегашните 
икономически обстоятелства на пазара 
на млякото и млечните продукти и 
предвид структурата на веригата на 
доставките. Поради това те следва да се 
прилагат достатъчно дълго, за да могат 
да имат пълен ефект. Предвид 
значителното им въздействие обаче, те 
все пак следва да са временни по 
характер и да подлежат на 
преразглеждане. Комисията следва да 
приеме доклади относно развитието на 
пазара на млякото, които да включват 
по-специално потенциалните стимули за 
насърчаване на селскостопанските 
производители да сключват 
споразумения за съвместно 
производство и които трябва да се 
представят съответно до 30 юни 2014 г. 
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и до 31 декември 2018 г.. и до 31 декември 2018 г.,

Or. pt

Изменение 26
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За целите на настоящия 
регламент „неблагоприятни 
климатични условия“ означава 
неблагоприятни метеорологични 
условия, като слана, градушка, 
поледица, дъжд или суша, 
причиняващи унищожаване или 
намаляване на общата продукция или 
на продукцията от определена 
култура с над 30 % спрямо средната 
годишна продукция на даден 
селскостопански производител. 
Средната годишна продукция се 
изчислява въз основа на предходния 
тригодишен период или на средния 
размер за три години, въз основа на 
предходния петгодишен период, като 
се изключат годините с най-висока и 
най-ниска стойност.

Or. en

Изменение 27
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б) – подточка ii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii(a) сектора на маслиновото масло и 
трапезните маслини;
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Or. it

Изменение 28
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица;

a) обикновена и твърда пшеница, 
ечемик и царевица;

Or. it

Изменение 29
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обикновена пшеница, ечемик и 
царевица — от 1 ноември до 31 май;

a) обикновена и твърда пшеница, 
ечемик и царевица — от 1 ноември до 
31 май;

Or. it

Изменение 30
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може да бъде открита от Комисията, 
чрез актове за изпълнение, за ечемик, 
царевица и неолющен ориз
(включително специфични сортове или 
видове неолющен ориз), ако пазарната 

б) може да бъде открита от Комисията, 
чрез актове за изпълнение, за твърда 
пшеница, ечемик, царевица и неолющен 
ориз (включително специфични сортове 
или видове неолющен ориз), ако 
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ситуация го изисква; Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 162, параграф 2;

пазарната ситуация го изисква; Тези
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2;

Or. it

Изменение 31
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за ечемик, царевица, неолющен ориз 
и говеждо и телешко месо.

б) за твърда пшеница, ечемик, 
царевица, неолющен ориз и говеждо и 
телешко месо.

Or. it

Изменение 32
Seán Kelly

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 

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, за да
разширява настоящата 
задължителна схема за автоматично 
разпределяне на помощ за частно 
складиране за млечни продукти за 
всички селскостопански продукти, 
изброени в член 16.
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икономически развития в сектора в 
една или повече държави членки.

Or. en

Изменение 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
сектора в една или повече държави 
членки.

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

Or. fr

Изменение 34
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение заличава се
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Комисията може да реши да 
предостави помощ за частно 
складиране на продуктите, изброени в 
член 16, като отчита условията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

Or. en

Изменение 35
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя предвидената в 
член 16 помощ за частно складиране 
предварително или чрез тръжни 
процедури. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 36
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да реши да ограничи 
предоставянето на помощ за частно 
складиране или да определи помощта 
за частно складиране за държава 

заличава се
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членка или регион от държава членка 
въз основа на регистрираните средни 
пазарни цени. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 37
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 3

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. 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 включват сезон и наличност на 
продуктите и могат да включват
екологични съображения. В това 
отношение държавите членки могат да 
отдават предпочитание на продукти с 
произход от Съюза, като обаче 
гарантират, че поне 50 % от 
продукцията е произведена на местно 
равнище или в радиус от 180 
километра от нейната 
разпределителна точка.

Or. it
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Изменение 38
Luís Paulo Alves

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;

Or. pt

Изменение 39
Luís Paulo Alves

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;

Or. pt

Изменение 40
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 75 % в най-отдалечените региони, 
посочени в член 349 от Договора;

в) 85 % в най-отдалечените региони, 
посочени в член 349 от Договора;

Or. pt

Изменение 41
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 65 % на малките острови в Егейско 
море съгласно определението в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/2006.

г) 75 % на малките острови в Егейско 
море съгласно определението в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/2006.

Or. pt

Изменение 42
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 101 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101а
Разпределяне на квотите

1. Настоящите квоти за 
производството на захар, изоглюкоза 
и инулинов сироп на национално или 
регионално равнище са определени в 
приложение IIIб. Ако квотите не 
бъдат преустановени през 2015 г., 
както е планирано, настоящата 
квотна система се преразглежда и 
срокът й се удължава до края на 
пазарната 2019/2020 година. 
Преразгледаната система предоставя 
възможност на всички държави 
членки, които желаят това, да се 
възползват от квотите за захарта. 
Подкрепата от страна на Съюза е 
насочена към разрастването на 
сектора на захарта в ЕС и се оказва 
съдействие по отношение на 
разходите, свързани със започването 
на дейност в сектора на 
преработката на захар в държавите 
членки.
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2. Държавите членки разпределят 
квота на всяко предприятие за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, което е установено 
на тяхна територия и е одобрено в 
съответствие с член 101и.
3. В случай на разпределяне на квота 
на предприятие за захар, което 
разполага с повече от една 
производствена единица, държавите 
членки приемат мерките, които 
считат за необходими, за да бъдат 
надлежно отчетени интересите на 
производителите на захарно цвекло и 
тръстика.

Or. en

Изменение 43
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част II – дял 2 - глава 2 – раздел 1 А (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на резултатите от 
оценките на въздействието, очаквани 
на 31 декември 2012 г., относно 
преустановяването на квотната 
система за мляко и премахването на 
правата на засаждане в лозарството, 
преди 30 юни 2013 г. Комисията ще 
внесе предложение за продължаване 
или преразглеждане на процедурите, 
насочени към премахване на квотите 
и правата на засаждане за секторите 
на млякото, лозарството и захарното 
цвекло.

Or. pt

Обосновка

Няколко експертни доклада показват, че отпадането на правата на засаждане 
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(Проучване на въздействието на либерализирането на правата на засаждане в лозаро-
винарския сектор, AREV – MOISA, март 2012 г.) и на квотите е синоним на 
концентрация на производството в определени региони, което води до неправилно 
оценени от Комисията икономически, териториални и екологични последици.

Изменение 44
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Временни прехвърляния
1. До края на всеки дванадесетмесечен 
период държавите членки 
разрешават за съответния период 
временното прехвърляне на част от 
индивидуалните квоти, които 
производителите, имащи право да 
разполагат с тях, не възнамеряват да 
използват. Държавите членки могат 
да регулират операциите по 
прехвърляне според съответните 
категории производители или 
структури за млекопроизводство, 
могат да ги ограничат до равнището 
на изкупвача или в рамките на 
регионите, да разрешават пълно 
прехвърляне в случаите, посочени в 
член 105з, параграф 3, и да определят 
до каква степен лицето, което 
прехвърля количеството, може да 
повтори операциите по прехвърляне.
2. Всяка държава членка може да 
реши да не прилага параграф 1 въз 
основа на единия или двата от 
следните критерии:
а) необходимостта от улесняване на 
структурни промени и корекции;
б) приоритетни административни 
нужди.

Or. pt
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Изменение 45
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д й) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дй) Одобрение
Статутът на изкупвача ще подлежи 
на предварително одобрение от 
държавата членка в съответствие с 
критерии, които трябва да се 
установят от Комисията чрез 
делегирани актове съгласно член 160.
Условията, на които да отговарят 
производителите и информацията, 
която те предоставят относно 
преките продажби, се определят от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 162, параграф 2.

Or. pt

Изменение 46
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д к) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дк) Такса за свръхпроизводство върху 
директните продажби
1. В случаите на директна продажба 
вноската на всеки производител в 
размера на таксата за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всяка неизползвана 
част от националната квота, 
разпределена за директни продажби, е 
била или не е била преразпределена на 
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подходящото териториално или на 
национално равнище.
2. Държавите членки определят 
базата за изчисляване на размера на 
вноската на един производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство върху цялото 
количество мляко, което е било 
продадено, прехвърлено или 
използвано за производството на 
продадени или прехвърлени млечни 
продукти, като прилагат 
критериите, определени от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 160.
3. При изготвяне на окончателния 
разчет на таксата за 
свръхпроизводство не се вземат 
предвид никакви корекции във връзка с 
маслеността.
4. Комисията определя чрез актове за 
изпълнение съгласно член 105х как и 
кога таксата за свръхпроизводство се 
изплаща на компетентния орган на 
държавата членка.

Or. pt

Изменение 47
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д л) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дл) Надвнесени или неплатени суми
1. Ако в случаите на доставки или 
директни продажби се установи, че се 
дължи такса за свръхпроизводство и 
сумата на събраните вноски от 
производителите надхвърля размера 
на таксата, държавата членка може:
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а) да използва цялата излишна сума 
или част от нея, за да финансира 
мерките, посочени в член 105к, 
параграф 1, буква а), и/или
б) да я преразпредели частично или 
изцяло сред производители, които:
- попадат в приоритетните 
категории, установени от държавите 
членки на основата на обективни 
критерии и в рамките на период, 
които трябва да бъдат определени от 
Комисията, или
- са засегнати от извънредна 
ситуация в резултат на национално 
правило, несвързано с квотната 
система за мляко и други млечни 
продукти, установена с настоящата 
глава.
2. Ако се установи, че не се дължи 
такса за свръхпроизводство, всички 
авансови плащания, събрани от 
изкупвачите или държавата членка, 
се възстановяват не по-късно от края 
на следващия дванадесетмесечен 
период.
3. Когато изкупвач не изпълни 
задължението си да събира вноските 
на производителите за таксата за 
свръхпроизводство в съответствие с 
член 105р, държавата членка може да 
събира неплатените суми директно 
от производителя, без това да засяга 
възможните санкции, които тя може 
да наложи на изкупвача, който не е 
изпълнил задължението си.
4. Ако производител или изкупвач не 
спази сроковете за плащане, в полза 
на държавата членка се изплаща 
лихва за забава върху дължимите 
суми, определена от Комисията чрез 
актове за изпълнение в съответствие 
с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

Or. pt
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Изменение 48
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д м) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дм) Делегирани правомощия
С цел да се гарантира постигането на 
целите на квотната система за 
мляко, по-специално при 
изчисляването и ефективното 
използване на индивидуалните квоти, 
и събирането и използването на 
таксата, чрез делегирани актове 
съгласно член 42, Комисията приема 
правила по отношение на:
а) временните и окончателните 
преобразувания на квоти;
б) използването на неизползваните 
квоти;
в) границите на коефициента за 
корекция на масленото съдържание;
г) задълженията на производителите 
да доставят на одобрен изкупвач;
д) критериите за одобрение на 
изкупвачи от държавите членки;
е) обективните критерии за 
преразпределяне на излишната сума;
ж) изменения в определението за 
„директни продажби“, като се вземе 
предвид определението за „доставки“ 
съгласно член 105а, параграф е).

Or. pt

Изменение 49
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д н) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дн) Изпълнителни правомощия
Комисията може да определи чрез 
актове за изпълнение, приети в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2, правила относно:
а) окончателните преобразувания и 
разделение, след уведомяване от 
държавите членки, на националните 
квоти между доставки и директни 
продажби;
б) определяне на коефициента за 
масленото съдържание на 
индивидуалните квоти и на 
коефициента за корекция на 
масленото съдържание;

в) определяне от държавите членки 
на еквивалентите на млякото;
г) процедурата и срока за заплащане 
на таксата за свръхпроизводство и 
преразпределението, намаляването 
или авансирането на таксата;
д) начисляването на лихви в случай на 
забава за плащането;
е) информиране на производителите 
относно нови определения, 
уведомяване относно индивидуалните 
квоти и таксата за 
свръхпроизводство;
ж) комуникиране и информация 
относно исканията и споразуменията 
по отношение на допълнителната 
такса в сектора;
з) създаване на образец на декларации 
за доставки и директни продажби;
и) осъществяване на декларации, 
водене на документация и предаване 
на информация от производители на 
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изкупвачи;
й) контрол на доставките и 
директните продажби.

Or. pt

Изменение 50
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) Прехвърляне на квоти заедно със 
земята
1. Индивидуалните квоти се 
прехвърлят заедно със стопанството 
на производителите, които го 
получават при продажба, отдаване 
под наем, действително или очаквано 
наследяване или чрез всякакъв друг вид 
прехвърляне, който поражда сходни 
правни последици за 
производителите, в съответствие с 
подробните правила, които 
държавите членки следва да 
установят, като се вземат предвид 
площите, използвани за производство 
на мляко или други обективни 
критерии и, когато е приложимо, 
наличие на споразумение между 
страните. Частта от квотата, 
която не е прехвърлена заедно със 
стопанството, ако има такива 
случаи, се добавя към националния 
резерв.
2. Когато квоти са прехвърлени или се 
прехвърлят в съответствие с 
параграф 1 чрез селскостопански 
договори за наем или по друг начин, 
водещ до сходни правни последици, 
държавите членки могат да решат 
квотата да не се прехвърля заедно със 
стопанството въз основа на 
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обективни критерии и с цел да се 
осигури квотите да се предоставят 
само на производители.
3. Когато се прехвърля земя на 
публични институции и/или за 
използване в обществен интерес, или 
когато прехвърлянето се осъществява 
с неземеделски цели, държавите 
членки осигуряват предприемането на 
необходимите мерки за защита на 
законните интереси на страните, и 
по-специално с цел производители, 
които отстъпват такава земя, да 
имат възможност да продължат 
производството на мляко, ако 
желаят.
4. Когато няма съгласие между 
страните, в случаите на договори за 
наем, чиито срокове изтичат и за 
които няма възможност да бъдат 
продължени при подобни условия, или 
при ситуации със сходни правни 
последици, въпросните индивидуални 
квоти се прехвърлят изцяло или 
частично на производителя, който ги 
получава, в съответствие с 
разпоредби, приети от държавите 
членки, като се вземат предвид 
законните интереси на страните.

Or. pt

Изменение 51
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) Специални мерки за прехвърляне
1. С оглед успешното 
преструктуриране на производството 
на мляко или подобряване на 
състоянието на околната среда и в 
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съответствие с подробни правила, 
които следва да приемат, като 
вземат предвид законните интереси 
на засегнатите страни, държавите 
членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които производителите в началото 
на определен дванадесетмесечен 
период могат да получат срещу 
заплащане преразпределение от 
страна на компетентната 
институция или орган, определен от 
компетентната институция, на 
индивидуални квоти, които са 
окончателно освободени в края на 
предходния дванадесетмесечен период 
от други производители срещу 
обезщетение, изплатено на една или 
повече ежегодни вноски, равно по 
размер на посоченото по-горе 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
квоти без земя;
г) да предвидят в случаите, в които се 
прехвърля земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
отпускането на въпросната 
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
които е разрешено постоянното 



AM\913428BG.doc 35/59 PE496.469v01-00

BG

прехвърляне на квоти без прехвърляне 
на съответната земя, с цел 
подобряване структурата на 
производството на мляко;
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават 
окончателното прехвърляне на квоти 
без прехвърляне на съответната земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
създаване на възможност за 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Or. pt

Изменение 52
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) Задържане на квоти
1. В случаите на прехвърляния, 
посочени в членове 105й и 105к, 
държавите членки могат въз основа 
на обективни критерии да задържат 
част от индивидуалните квоти за 
своя национален резерв.
2. Когато квотите са прехвърлени или 
се прехвърлят в съответствие с 
членове 105й и 105к със или без 
съответстващата земя, посредством 
договори за аренда или по други 
начини със сходни правни последици, 
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държавите членки могат въз основа 
на обективни критерии и с цел да се 
гарантира, че квотите се 
разпределят само и единствено на 
производители да решат дали и при 
какви условия цялото или част от 
количеството на прехвърлената 
квота да се върне в националния 
резерв.

Or. pt

Изменение 53
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) Помощ за придобиване на квоти
Финансова помощ, пряко свързана с 
придобиването на квоти, не може да 
се предоставя от който и да е 
публичен орган за продажба, 
прехвърляне или разпределение на 
квоти по силата на настоящия 
раздел.

Or. pt

Изменение 54
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) Такса за свръхпроизводство при 
превишаване на квотата
1. При свръхпроизводство на мляко и 
други предлагани на пазара млечни 
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продукти, което води до надхвърляне 
на националните квоти, определени 
съгласно членове 105а - 105м, се 
заплаща такса. Размерът на таксата 
е 27,83 EUR за 100 килограма мляко.
2. Държавите членки са отговорни 
пред Общността за таксата за 
свръхпроизводство, дължима в 
резултат на превишаване на 
националната квота и определена на 
национално равнище и поотделно за 
доставките и директните продажби, 
и следва да заплатят 99 % от 
дължимата сума на Европейския 
фонд за гарантиране на селското 
стопанство между 16 октомври и 30 
ноември след края на съответния 
дванадесетмесечен период.
3. Ако таксата за свръхпроизводство, 
предвидена в параграф 1, не бъде 
платена до определената дата и след 
консултации с Комитета по 
земеделските фондове, Комисията 
приспада сума, равна на сумата на 
неплатената такса за 
свръхпроизводство, от месечните 
плащания по смисъла на членове XXX 
от Регламент (ЕО) XXX 
(„Хоризонталния регламент“). Преди 
да вземе решение, Комисията 
предупреждава заинтересованата 
държава членка, която следва да 
оповести позицията си в рамките на 
една седмица. Член XXX от 
Регламент (ЕО) № XXX 
(„Хоризонталния регламент“) не се 
прилага.
4. Комисията може да определи чрез 
актове за изпълнение, приети в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2, правила относно:

Or. pt
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Изменение 55
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дж) Вноска на производителите в 
дължимата такса за 
свръхпроизводство
Таксата за свръхпроизводство се 
разпределя изцяло, в съответствие с 
членове 105п и 105т, между 
производителите, които са 
допринесли за всеки от случаите на 
превишаване на националните квоти, 
посочени в член 105, параграф 2.
Без да се засягат член 105п и член 
105т, параграф 1, производителите 
отговарят пред държавата членка за 
заплащането на своята вноска в 
дължимата такса за 
свръхпроизводство, изчислена в 
съответствие с членове 105г, 105д и 
105п, поради факта, че са превишили 
предоставените им квоти.

Or. pt

Изменение 56
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д з) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дз) Такса за свръхпроизводство върху 
доставките
1. За целите на окончателното 
изчисляване на таксата за 
свръхпроизводство, доставените от 
всеки производител количества се 
увеличават или намаляват, така че 
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да отразяват възможните разлики 
между реалната и референтната 
масленост, чрез прилагане на 
фактори, определени от Комисията и 
при условия, които тя трябва да 
определи чрез актове за изпълнение, 
приети съгласно процедурата по
разглеждане, предвидена в член 162, 
параграф 2.
2. На национално равнище таксата за 
свръхпроизводство се изчислява въз 
основа на сумата от доставките, 
коригирана в съответствие с първата 
алинея.
3. Вноската на всеки производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всички неизползвани 
части от националната квота за 
доставки се преразпределят или не се 
преразпределят, пропорционално на 
индивидуалните квоти на всеки 
производител или в съответствие с 
обективни критерии, които следва да 
се определят от държавите членки:
a) или на национално равнище на 
основата на размера, с който е 
превишена индивидуалната квота на 
съответния производител; или
б) когато е целесъобразно, 
първоначално на равнище изкупвач и 
след това на национално равнище.

Or. pt

Изменение 57
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д и) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ди) Роля на изкупвачите
1. Изкупвачите носят отговорността 
за събиране от производителите на 
дължимите от тях вноски по силата 
на таксата за свръхпроизводство и 
изплащат на компетентния орган на 
държавата членка, преди определена 
дата и при спазване на процедура, 
която следва да се установи от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 162, параграф 2, сумата 
на тези вноски, приспадната от 
цената на млякото, която се заплаща 
на производителите, отговорни за 
превишаването на квотата или, ако 
това не се изпълни, събрана по 
какъвто и да е друг подходящ начин.
2. Ако един изкупвач замести изцяло 
или частично един или повече други 
изкупвачи, индивидуалните квоти, с 
които разполагат производителите, 
се вземат предвид за остатъка от 
текущия дванадесетмесечен период 
след приспадане на количествата, 
които вече са били доставени, и като 
се държи сметка за тяхната 
масленост. Този параграф се прилага 
и в случаите, когато един 
производител смени изкупвача си.
3. Когато през референтния период 
количествата, доставени от един 
производител, надхвърлят неговата 
налична квота, съответната 
държава членка може да реши да 
задължи изкупвача да удържа част 
от цената на млякото при всяка 
доставка на този производител в 
превишение на квотата под формата 
на авансово плащане на вноската на 
производителя, в съответствие с 
подробни правила, установени от 
държавата членка. Държавата 
членка може да установи специфични 
условия, за да даде възможност на 
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изкупвачите да удържат това 
авансово плащане и когато 
производителите доставят мляко на 
няколко изкупвачи.

Or. pt

Изменение 58
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 – параграф 2 – буква д) – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– ПОДРАЗДЕЛ 1 (НОВ)
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА 
ПРОДУКТИТЕ

Or. pt

Изменение 59
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105а
За целите на настоящия раздел:

а) „мляко“ означава продукт, получен 
от доенето на една или повече крави;

б) „други млечни продукти" означава 
всеки млечен продукт, различен от 
мляко, в частност обезмаслено мляко, 
сметана, масло, кисело мляко и 
сирене; при необходимост тези 
продукти се превръщат в 
„еквиваленти на мляко“, чрез 
прилагане на фактори, които се 
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определят от Комисията;
в) „производител“ означава 
земеделски производител със 
стопанство, разположено в рамките 
на географската територия на 
държава членка, който произвежда и 
предлага на пазара мляко или се готви 
да започне такава дейност в най-
близко бъдеще;
г) „стопанство“ означава стопанство 
съгласно определението по член 4 от 
Регламент (ЕС) № ХХХ относно 
директните плащания;
д) „изкупвач“ означава предприятие 
или група от предприятия, които 
купуват мляко от производителите с 
цел:
– да го събират на едно място, 
пакетират, съхраняват, охлаждат 
или преработват, включително и по 
силата на договор,
– да го продават на едно или повече 
предприятия, обработващи или 
преработващи мляко или други 
млечни продукти.
Същевременно, всяка група от 
изкупвачи от един географски район, 
която изпълнява 
административните и счетоводните 
операции, необходими за плащането 
на таксата за свръхпроизводство за 
сметка на своите членове, се 
разглежда като един изкупвач. За 
целите на първото изречение на 
настоящата алинея, Гърция се 
приема за един географски район и 
може да се приеме за официален орган 
на група от изкупвачи;
д) „доставка“ означава всяка 
доставка на мляко, като се 
изключват всички други млечни 
продукти, от производител на 
изкупвач, независимо дали 
транспортът се извършва от 
производителя, изкупвача, 



AM\913428BG.doc 43/59 PE496.469v01-00

BG

предприятие, преработващо или 
третиращо такива продукти, или от 
трето лице;
ж) „директна продажба“ означава 
всяка продажба или прехвърляне на 
мляко от производител директно на 
потребители, както и всяка 
продажба или прехвърляне на други 
млечни продукти от страна на 
производителя. В съответствие с 
процедурата, посочена в член 160, и 
зачитайки определението за 
„доставка“ по буква д) от настоящия 
член, Комисията може да коригира 
определението за „директни 
продажби“, за да гарантира по-
конкретно, че никакво количество  
мляко или други предлагани на пазара 
млечни продукти не са изключени от 
условията за налагане на таксата;
з) „предлагане на пазара“ означава 
доставки на мляко или директни 
продажби на мляко или други млечни 
продукти;
и) „индивидуална квота“ означава 
квотата на отделен производител 
към 1 април от всеки 
дванадесетмесечен период;
й) „национална квота“ е квотата, 
посочена в член 105б, определена за 
всяка държава членка;
к) „налична квота“ е квотата на 
разположение на производителите на 
31 март от съответния 
дванадесетмесечен период, за който е 
изчислена таксата за 
свръхпроизводство, като се вземат 
предвид всички прехвърляния, 
продажби, превръщания и временни 
преразпределения, предвидени в 
настоящия регламент, които са били 
извършени през съответния 
дванадесетмесечен период.

Or. pt
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Изменение 60
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105б  
Национални млечни квоти

1. Националните квоти за 
производство на мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара по време на седем 
последователни периода от 
дванадесет месеца (наричани по-долу 
„дванадесетмесечни периоди“), 
считано от 1 април 2015 г., са 
определени в приложение VIб (ново).
2. Квотите, посочени в параграф 1, се 
разпределят между производителите 
в съответствие с член 105в, като се 
прави разграничение между доставки 
и директни продажби. Всяко 
превишаване на националните квоти 
се определя за всяка държава членка 
на национално равнище, в 
съответствие с настоящия раздел и 
като се прави разграничение между 
доставки и директни продажби.
3. Националните квоти, посочени в 
приложение VIб (ново), се определят, 
без да се засяга евентуалното им 
преразглеждане с оглед на общата 
пазарна ситуация и специфичните 
условия, които съществуват в 
определени държави членки.
4. За България, Чешката република, 
Естония, Кипър, Латвия, Литва, 
Унгария, Малта, Полша, Румъния, 
Словения и Словакия националните 
квоти включват цялото количество 
мляко или еквиваленти на млякото, 
доставено на изкупвачи или продадено 
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директно, независимо дали е 
произведено или предлагано на пазара 
по силата на преходни мерки, които 
се прилагат в тези държави.
5. Комисията определя чрез актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2, 
правилата, необходими за 
гарантиране на еднаквото прилагане 
на настоящия член в държавите 
членки:

Or. pt

Изменение 61
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105в
Индивидуални млечни квоти

1. Индивидуалната квота или квоти 
на производителите към 1 април 
2015 г. е равна на тяхното 
индивидуално референтно количество 
или количества към 31 март 2015 г., 
без да се засягат прехвърляния, 
продажби и преобразувания на квоти, 
които пораждат действие на 1 април 
2015 г.
2. Производителите могат да имат 
една или две индивидуални квоти —
една за доставки и една за директни 
продажби. Количествата на един 
производител могат да бъдат 
преобразувани от единия вид квота в 
другия само от компетентния орган 
на държавата членка, при надлежно 
обосновано искане от страна на 
производителя.
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3. Когато един производител има две 
квоти, неговата вноска по всяка 
дължима такса за свръхпроизводство 
се изчислява поотделно за всяка 
квота.
4. Частта от финландската 
национална квота, запазена за 
доставките, посочени в член 105б, 
може да бъде увеличена от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
с цел да се компенсират 
финландските SLOM производители в 
максимален размер до 200 000 тона. 
Този резерв, който трябва да се 
разпредели в съответствие със 
законодателството на Общността, 
се използва само и единствено за 
производители, чието право да 
възобновят производство е било 
засегнато в резултат на 
присъединяването.
5. Индивидуалните квоти се 
променят, при необходимост, за всеки 
съответен дванадесетмесечен период, 
така че за всяка държава членка 
сумата от индивидуалните квоти за 
доставки и тези за директни 
продажби да не надхвърля 
съответстващата част от 
националната квота, адаптирана в 
съответствие с член 105, и като се 
вземат предвид всички намаления, 
направени с цел прехвърляне към 
националния резерв, както е посочено 
в член 105.

Or. pt

Изменение 62
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105г 
Разпределение на квоти от 

националния резерв
Държавите членки приемат правила, 
които позволяват разпределение 
между производителите на всички 
или на част от квотите от 
националния резерв, предвидени в 
член 105ж, въз основа на обективни 
критерии, за които Комисията следва 
да бъде нотифицирана.

Or. pt

Изменение 63
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105д 
Управление на квотите

1. Чрез актове за изпълнение съгласно 
член 162, параграф 2, Комисията 
адаптира за всяка държава членка и 
за всеки период, преди края на 
съответния период, разделението 
между „доставки“ и „директни 
продажби“ на националните квоти, с 
оглед на поисканите от 
производителите преобразувания на 
индивидуалните им квоти за 
доставки и за директни продажби.
2. Всяка година държавите членки 
изпращат на Комисията, не по-късно 
от определени дати, които се 
определят от Комисията, и в 
съответствие с правила, които се 
определят от Комисията чрез актове 
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за изпълнение съгласно член 162, 
параграф 2, необходимата 
информация с цел:
a) да се извърши адаптацията, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член;
б) да се изчисли таксата за 
свръхпроизводство, която трябва да 
заплати държавата членка.

Or. pt

Изменение 64
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105е 
Масленост

1. На всеки производител се определя 
референтна масленост, която се 
прилага за индивидуалната квота за 
доставки, отпусната на този 
производител.
2. За квотите, отпуснати на 
производителите на 31 март 2015 г. в 
съответствие с член 105в, 
референтната масленост, посочена в 
параграф 1, е същата като 
референтната масленост за 
съответната квота към тази дата.
3. Референтната масленост се изменя 
по време на преобразуването, посочено 
в член 105в, параграф 2, както и при 
придобиване, прехвърляне или 
временно прехвърляне на квоти в 
съответствие с правила, които 
следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 162, параграф 2.
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4. За новите производители, които 
имат индивидуална квота за 
доставки, отпусната изцяло от 
националния резерв, маслеността се 
определя в съответствие с правила, 
които следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 162б.
5. Индивидуалната референтна 
масленост, посочена в параграф 1, се 
променя при необходимост при 
влизане в сила на настоящия 
регламент и след това, в началото на 
всеки дванадесетмесечен период, 
когато това е необходимо, така че за 
всяка държава членка средната 
претеглена стойност на 
индивидуалните представителни 
маслености да не превишава с повече 
от 0.1 грама за килограм 
референтната масленост, определена 
в новото приложение VIa.

Or. pt

Изменение 65
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105ж
Национален резерв

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв в рамките на 
националните квоти, определени в 
новото приложение VIб с оглед на 
разпределението по член 105г. 
Националният резерв се състои в 
зависимост от случая от количества, 
оттеглени по член 105з, приспадане 
от прехвърляния по член 105л или 
квоти, освободени от линейното 
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намаление във всички индивидуални 
квоти. Въпросните квоти остават 
определени за първоначалните си 
цели, тоест „доставки“ или 
„директни продажби“.
2. Допълнителните квоти, 
отпуснати на държава членка, се 
прехвърлят автоматично в 
националния резерв и се разпределят 
между „доставки“ и „директни 
продажби“, в съответствие с 
прогнозираните нужди.
3. Квотите, намиращи се в 
националния резерв, нямат 
референтна масленост.

Or. pt

Изменение 66
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 105 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 105з
Случаи на неизвършване на дейност

1. Ако физическо или юридическо 
лице, което притежава индивидуални 
квоти, престане да отговаря на 
условията, посочени в член 105а, 
буква в), през дванадесетмесечен 
период, съответните количества се 
връщат в националния резерв не по-
късно от 1 април на следващата 
календарна година, освен ако тези 
лица не станат отново 
производители по смисъла на 
член 105б, параграф 1 преди тази 
дата. Ако това лице стане отново 
производител не по-късно от края на 
втория дванадесетмесечен период 
след оттегляне, цялата индивидуална 
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квота или частта от нея, която е 
била оттеглена, се връща на това 
лице не по-късно от 1 април след 
датата на подаване на заявлението.
2. Ако производителите не предлагат 
на пазара количество, равно на поне 
85 % от тяхната индивидуална 
квота, през най-малко един 
дванадесетмесечен период, 
държавите членки могат да решат 
дали и при какви условия 
неизползваната квота или част от 
нея да бъде върната в националния 
резерв. Държавите членки могат да 
определят при какви условия една 
квота може да се отпусне обратно на 
въпросния производител, ако той 
възобнови предлагането на пазара.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 
форсмажорни обстоятелства и при 
надлежно обосновани случаи, които 
временно засягат производствения 
капацитет на съответните 
производители и са признати за 
такива от компетентните органи.

Or. pt

Изменение 67
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) подкрепа за по-добро координиране 
на начина на пускане на продуктите на 
пазара, по-специално чрез научни 
изследвания и проучвания на пазара, 
включително чрез изготвяне на 
показатели за цените и пазарните 
тенденции,

Or. pt
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Изменение 68
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

xi) провеждане на дейности за 
популяризиране.

Or. pt

Изменение 69
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 112 – параграф 1 – 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 
птичето месо относно мерките:

Като се отчита необходимостта от 
насърчаване на действията, извършвани 
от организациите, посочени в 
членове 106—108, за улесняване на 
корекциите на предлагането спрямо 
пазарните изисквания, с изключение на 
действията, свързани с изтегляне от 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 по отношение 
на всички сектори, включени в 
списъка в член 1, параграф 2, секторите 
на живите растения, говеждото и 
телешкото месо, свинското месо, овчето 
и козето месо, яйцата и птичето месо 
относно мерките:

Or. pt
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Изменение 70
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 117 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Пазарните разпоредби, 
приложими за продуктите на ЕС, 
включително разпоредбите, приети 
във ветеринарния и фитосанитарния 
сектор и сектора на храните, с цел да 
се гарантира, че продуктите 
отговарят на хигиенните и здравни 
стандарти, и да се защити здравето 
и благосъстоянието на хората, 
растенията и животните, както и 
стандартите за защита на околната 
среда, са приложими и за вносните 
продукти. Лицензиите за внос не 
могат да се издават за продукти, 
внесени от Европейския съюз, които 
не отговарят на посочените 
разпоредби.

Or. pt

Изменение 71
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 131 – параграф 3 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да се приемат предпазни 
мерки, по-конкретно когато 
селскостопанските продукти, внесени 
от трети държави, не гарантират 
безопасност и проследяемост или не 
отговарят на всички санитарни и 
екологични изисквания и на условията 
за хуманно отношение към 
животните, установени за 
вътрешния пазар, в случай на криза на 
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пазарите или когато се установи 
неизпълнение на условията, посочени 
в лицензиите за внос, по отношение 
на цени, количества или срокове. Този 
контрол върху спазването на 
условията за внос на селскостопански 
продукти следва да се осъществява 
чрез интегрирана система за контрол 
в реално време на вноса в ЕС.

Or. pt

Изменение 72
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално, член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение на 
споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, или 
асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, които 
се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на идентични 
цени, освен ако по този начин се 
изключва конкуренцията или се 
застрашава постигането на целите, 
заложени в член 39 от Договора.

По-специално член 101, параграф 1 от 
Договора не се прилага по отношение 
на:

а) споразумения, решения и практики на 
селскостопанските производители, 
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асоциациите на селскостопански 
производители или асоциациите на 
такива асоциации или организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент, или 
асоциациите на организации на 
производители, признати съгласно 
член 107 от настоящия регламент, които 
се отнасят до производството или 
продажбата на селскостопански 
продукти или използването на общи 
съоръжения за съхранение, обработка 
или преработка на селскостопански 
продукти, и които не пораждат 
задължението за налагане на идентични 
цени, освен ако по този начин се 
изключва конкуренцията или се 
застрашава постигането на целите, 
заложени в член 39 от Договора;
б) споразумения, решения и 
съгласувани практики, 
осъществявани в съответствие с 
разпоредбите на дял II, глава II, 
трети и четвърти раздел от 
настоящия регламент;
в) споразумения, решения и практики, 
имащи за цел да установят 
референтни равнища, с цел да се 
гарантира, че производителите са в 
състояние да покрият разходите си.

Or. pt

Изменение 73
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 144 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като взема предвид необходимостта 
от осигуряване на хармонизирано
прилагане в селското стопанство на 
правилата на Съюза в областта на 
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конкуренцията, Комисията 
разработва специални разпоредби, 
чиято цел е да улеснят прилагането 
от националните органи за защита 
на конкуренцията на членове 101 и 
106 от Договора по отношение на 
споразуменията, решенията и 
практиките, свързани с 
производството или търговията със 
селскостопански продукти.

Or. en

Изменение 74
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 154 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари, или вследствие други 
фактори с отражение върху пазара, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160, с които да приема 
необходимите мерки за съответния 
сектор при спазване на задълженията, 
произтичащи от споразуменията, 
сключени в съответствие с член 218 от 
Договора.

Като се отчита необходимостта от 
ефикасна и ефективна реакция на 
опасността от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари или от значително 
намаляване на маржовете на печалба 
на производителите, или вследствие 
от други фактори с отражение върху 
пазара, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
приема необходимите мерки за 
съответния сектор при спазване на 
задълженията, произтичащи от 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора.

Or. en

Изменение 75
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 155 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на секторите на 
говеждото и телешкото месо, млякото и 
млечните продукти, свинското месо и 
овчето и козето месо обаче Съюзът 
предоставя частично финансиране в 
размер на 60 % от тези разходи при 
борба с разпространението на шап.

По отношение на секторите на 
говеждото и телешкото месо, млякото и 
млечните продукти, свинското месо и 
овчето и козето месо обаче Съюзът 
предоставя частично финансиране в 
размер на 60 % от тези разходи при 
борба с разпространението на шап и 
премахване на болестите, обхванати 
в програмите, одобрени от всяка 
държава членка.

Or. pt

Изменение 76
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 156 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 156а
Мерки за преодоляване на сериозни 

дисбаланси на пазара на мляко и 
млечни продукти

1. В случай на сериозен дисбаланс на 
пазара на мляко и млечни продукти, 
Комисията може да реши да 
предостави помощ на 
млекопроизводителите, които 
доброволно намаляват 
производството си с поне 5 % спрямо 
същия период на предходната година, 
за срок от поне 3 месеца с 
възможност за удължаване.
2. С оглед на премахването на 
квотите за мляко след 2015 г. 
следните мерки се считат за 
намаляване на производството 
съгласно условията, предвидени от 
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Комисията съгласно параграф 4, или 
за форма на изтегляне от пазара:
a) безплатното доставяне на мляко 
на организация с благотворителна 
цел;
б) прехвърлянето на квоти за мляко 
между държави членки посредством 
двустранни споразумения;
в) прекият износ на мляко и млечни 
продукти в трети държави.
3. Подпомагане от Съюза се 
предоставя за извършването на 
оценка на въздействието с цел да се 
оцени жизнеспособността на това, 
да се разреши на държавите членки да 
отчитат млякото извън квотата 
като първите количества мляко, 
произведени през следващата пазарна 
година.
4. Докато трае периодът, посочен в 
параграф 1, първа алинея, продуктите 
на предприятията, които са въвели 
тази система съгласно реда, посочен в 
тази алинея, се ползват с приоритет 
при прилагането на  мерките за 
интервенция на пазара съгласно 
част ІІ, дял І, на пазара на мляко и 
млечни продукти.
5. Като се отчита необходимостта 
от осигуряване на ефективно и 
целесъобразно функциониране на 
настоящия механизъм, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, за 
да определи:
a) размера на помощта и таксата, 
посочени в параграф 1;
б) критериите, които 
млекопроизводителят трябва да 
изпълни, за да отговаря на условията 
за получаване на помощ;
в) специфичните условия за 
задействане на настоящия 
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механизъм;
г) условията, при които безплатното 
предоставяне на мляко на 
организациите с благотворителна 
цел, посочено в параграф 2, може да се 
счита за намаляване на 
производството.

Or. en

Обосновка

Трябва да се избягва налагането на такси върху произвеждащите селскостопански 
производители, които се подготвят за либерализацията на пазара.


