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Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали бюрокрацията и 
административната тежест. В модела на 
ОСП, основан на постигането на 
резултати („модела за постигане на 
резултати“), Съюзът би трябвало да 
определя основните политически 
параметри, като цели на ОСП и основни 
изисквания, а държавите членки да 
носят по-голяма отговорност и да се 
отчитат в по-голяма степен, що се 
отнася до начините, по които постигат 
целите и целевите стойности. По-
голямата субсидиарност би направила 
възможно по-успешното съобразяване с 
местните условия и потребности, 
посредством приспособяване на 
намесите на ОСП, така че 
подпомагането да има максимален 
принос за постигане на целите на ЕС.

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали бюрокрацията и 
административната тежест. В модела на 
ОСП, основан на постигането на 
резултати („модела за постигане на 
резултати“), Съюзът би трябвало да 
определя основните политически 
параметри, като цели на ОСП и основни 
изисквания, а държавите членки да 
носят по-голяма отговорност и да се 
отчитат в по-голяма степен, що се 
отнася до начините, по които постигат 
целите и целевите стойности. По-
голямата субсидиарност би направила 
възможно по-успешното съобразяване с 
местните условия и потребности, 
посредством приспособяване на 
намесите на ОСП, така че 
подпомагането да има максимален 
принос за постигане на целите на ЕС. 
При все това все по-големите 
колебания в цените и свиващите се 
доходи на земеделските стопани, 
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затруднени допълнително от 
засилващия се фокус на ОСП върху 
пазарите, увеличават 
необходимостта от създаване на нови 
публични инструменти за регулиране 
на предлагането, които да 
гарантират, че производството се 
разпределя справедливо между 
държавите и земеделските стопани.

Or. pt
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Предвид факта, че в периода 
2014—2017 г. в няколко държави 
членки действителната площ, засадена с 
лози, е намаляла, и с оглед на 
произтичащите от това потенциални 
загуби в производството, при 
определянето на площта за 
разрешения за нови насаждения, 
посочени в член 63, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
държавите членки следва да имат 
възможност да избират между 
съществуващата база и процент от 
общата площ, действително засадена 
с лози на територията им към 31 юли 
2015 г., увеличен с площ, 
съответстваща на правата на 
засаждане по Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007, налични за превръщане в 
разрешения към 1 януари 2016 г.

(8) Предвид факта, че в периода 
2014—2017 г. в няколко държави 
членки действителната площ, засадена с 
лози, е намаляла, и с оглед на 
произтичащите от това потенциални 
загуби в производството, текущото 
либерализиране на правата за 
засаждане следва да бъде прекратено 
и заменено от модел на регулиране на 
предлагането, който да осигурява 
производство във всички държави 
членки, с което да се гарантира 
многообразието и качеството в 
сектора.

Or. pt
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Вмъква се следният член:
„Член 149a
Публични инструменти за регулиране 
на предлагането
1. Въвежда се такса върху 
публичното управление на 
производството и пазара с оглед на 
балансиране на пазара, стабилизиране 
на цените, осигуряване на приемлив 
жизнен стандарт за 
производителите в държавите 
членки, строго регулиране на 
производството и ограничаване на 
количествата краве мляко или други 
млечни продукти, предлагани на 
пазара от държавите членки:
а) за справяне с извънредни ситуации 
в сектора на млякото се прилагат 
извънредни механизми за 
подпомагане;
б) създава се алтернативен механизъм 
за регулиране на пазара за мляко и 
млечни продукти с цел справяне с 
необходимостта от регулиране на 
доставките, осигуряване на сигурност 
и достойни условия на живот за 
производителите и гарантиране на 
правото на всяка държава членка да 
произвежда.
2. Тези механизми включват:
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а) прилагането на система за 
гарантиране на справедливи цени за 
производството;
б) инструменти за управление, 
гарантиращи защитата на 
националните пазари срещу 
навлизането на мляко от трети 
държави;
в) ефективно регулиране и 
мониторинг на спекулациите във 
веригите за дистрибуция на храни, 
налагане на ограничения за 
използването на бели марки и за 
количествата местно производство, 
които могат да се продават.“

Or. pt


