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14.10.2020 A8-0198/242

Изменение 242
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 - точка 22 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 164

Текст в сила Изменение

(22д) Член 164 се заменя със 
следното:

Член 164 „Член 164

Разширяване на обхвата на правилата Разширяване на обхвата на правилата

1. В случаите, когато призната 
организация на производители, 
призната асоциация на организации на 
производители или призната 
междубраншова организация, 
действаща в определена икономическа 
област или области на държава членка, 
се счита за представителна по 
отношение на производството, 
търговията или преработката на даден 
продукт, съответната държава членка 
може, по искане на тази организация, да 
направи някои от споразуменията, 
решенията или съгласуваните практики, 
договорени в рамките на същата 
организация, задължителни за 
ограничен период за другите оператори, 
които действат във въпросната 

1. В случаите, когато призната 
организация на производители, 
призната асоциация на организации на 
производители или призната 
междубраншова организация, 
действаща в определена икономическа 
област или области на държава членка, 
се счита за представителна по 
отношение на производството, 
търговията или преработката на даден 
продукт, съответната държава членка 
може, по искане на тази организация, да 
направи някои от споразуменията, 
решенията или съгласуваните практики, 
договорени в рамките на същата 
организация, задължителни за 
ограничен период за другите оператори, 
които действат във въпросната 
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икономическа област или области, 
независимо дали са физически лица или 
групи, които не членуват в 
организацията или асоциацията.

икономическа област или области, 
независимо дали са физически лица или 
групи, които не членуват в 
организацията или асоциацията.

2. За целите на настоящия раздел 
„икономическа област“ означава 
географска зона, съставена от 
граничещи или съседни производствени 
райони, в които условията за 
производство и търговия са еднородни.

2. За целите на настоящия раздел 
„икономическа област“ означава 
географска зона, съставена от 
граничещи или съседни производствени 
райони, в които условията за 
производство и търговия са еднородни, 
или за продукти със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание, 
признати съгласно 
законодателството на Съюза — 
географската зона, определена в 
спецификацията на продукта.

3. Дадена организация или 
асоциация се считат за представителни, 
когато в съответната икономическа 
област или области на дадена държава 
членка:

3. Дадена организация или 
асоциация се считат за представителни, 
когато в съответната икономическа 
област или области на дадена държава 
членка:

a) представляват като дял от обема 
на продукцията, на търговията или на 
преработката на съответния продукт или 
продукти:

a) представляват като дял от обема 
на продукцията, на търговията или на 
преработката на съответния продукт или 
продукти:

i) за организациите на 
производители в сектора на плодовете и 
зеленчуците — поне 60 %, или

i) за организациите на 
производители в сектора на плодовете и 
зеленчуците — поне 60 %, или

ii) поне две трети — в останалите 
случаи, както и

ii) поне две трети — в останалите 
случаи, както и

б) представляват над 50 % от 
съответните производители — за 
организациите на производители.

б) представляват над 50 % от 
съответните производители — за 
организациите на производители.

При междубраншови организации 
обаче, когато определянето на дела от 
обема на продукцията или на 
търговията, или на преработката на 
съответния продукт или продукти 
поражда практически затруднения, 
държавата членка може да определи 
национални разпоредби за определяне 
на конкретното равнище на 
представителност, посочено в първата 
алинея, буква а), подточка ii) от 

При междубраншови организации 
обаче, когато определянето на дела от 
обема на продукцията или на 
търговията, или на преработката на 
съответния продукт или продукти 
поражда практически затруднения, 
държавата членка може да определи 
национални разпоредби за определяне 
на конкретното равнище на 
представителност, посочено в първата 
алинея, буква а), подточка ii) от 
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настоящата алинея. настоящата алинея.

Когато искането за разширяване на 
обхвата на правилата спрямо други 
оператори обхваща повече от една 
икономическа област, организацията 
или асоциацията представят 
доказателства за наличие на 
определеното в първа алинея 
минимално равнище на 
представителност за всеки един от 
браншовете, които обхващат, във всяка 
от съответните икономически области.

Когато искането за разширяване на 
обхвата на правилата спрямо други 
оператори обхваща повече от една 
икономическа област, организацията 
или асоциацията представят 
доказателства за наличие на 
определеното в първа алинея 
минимално равнище на 
представителност за всеки един от 
браншовете, които обхващат, във всяка 
от съответните икономически области.

4. Правилата, за които може да се 
иска предвиденото в параграф 1 
разширяване на обхвата спрямо други 
оператори, имат една от следните цели:

4. Правилата, за които може да се 
иска предвиденото в параграф 1 
разширяване на обхвата спрямо други 
оператори, имат една от следните цели:

a) предоставяне на информация за 
производството и пазарите;

a) предоставяне на информация за 
производството и пазарите;

б) по-строги правила за 
производство от тези на Съюза или от 
националните правила;

б) по-строги правила за 
производство от тези на Съюза или от 
националните правила;

в) изготвянето на стандартни 
договори, съобразени с правилата на 
Съюза;

в) изготвянето на стандартни 
договори и клаузи за разпределение на 
стойността и за справедливо 
обезщетяване, съобразени с правилата 
на Съюза;
ва) изготвянето на стандартни 
договори или клаузи в лозаро-
винарския сектор, които са 
съвместими с правилата на Съюза и 
които могат да включват срокове за 
плащане, по-дълги от 60 дни, чрез 
дерогация от член 3, параграф 1 от 
Директива (ЕС) 2019/633, за 
закупуването на небутилирано вино 
като част от писмени многогодишни 
договори или договори, които стават 
многогодишни между производител 
или препродавач на вино и неговия 
пряк купувач, при условие че клаузите, 
свързани с тези срокове, са били 
удължени преди 31 октомври 2021 г.;

г) маркетинга; г) маркетинга;

д) опазване на околната среда; д) опазване на околната среда;

е) мерки за насърчаване и е) мерки за насърчаване и 
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използване на потенциала на 
продуктите;

използване на потенциала на 
продуктите;

ж) мерки за защита на биологичното 
земеделие, както и на наименованията 
за произход, означенията за качество и 
географските указания;

ж) мерки за защита на биологичното 
земеделие, както и на наименованията 
за произход, означенията за качество и 
географските указания;

з) изследвания за добавяне на 
стойност към продуктите, по-специално 
чрез нови приложения, които не 
представляват заплаха за общественото 
здраве;

з) изследвания за добавяне на 
стойност към продуктите, по-специално 
чрез нови приложения, които не 
представляват заплаха за общественото 
здраве;

и) проучвания за подобряване на 
качеството на продуктите;

и) проучвания за подобряване на 
качеството на продуктите;

й) изследвания, по-специално върху 
методите на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба на 
продукти за растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти и 
гарантират опазване на почвата и 
опазване или подобряване на околната 
среда;

й) изследвания, по-специално върху 
методите на отглеждане, които 
позволяват намалена употреба на 
продукти за растителна защита или 
ветеринарно-санитарни продукти и 
гарантират опазване на почвата и 
опазване или подобряване на околната 
среда;

к) определянето на минимални 
качества и определяне на минимални 
стандарти за пакетиране и представяне;

к) дефиниране на минимални 
стандарти за пакетиране и представяне;

л) използването на сертифицирани 
семена и контрол на качеството на 
продукта;

л) използването на сертифицирани 
семена за продукти, които не попадат 
в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848, 
и контрола на качеството на продукта;

м) здравето на животните и на 
растенията или безопасността на 
храните;

м) превенция и управление на 
фитосанитарните рискове и 
рисковете за здравето на животните, 
безопасността на храните или околната 
среда, по-специално чрез създаване на 
взаимоспомагателни фондове или чрез 
вноски в такива фондове;

н) управление на вторичните 
продукти.

н) управление и оползотворяване 
на вторичните продукти;
на) разработване, прилагане и 
проверка на спазването на 
техническите стандарти, които 
позволяват да се извършва точна 
оценка на характеристиките на 
продукта.

Посочените правила не трябва да са във Посочените правила не засягат 
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вреда на други оператори в съответната 
държава членка или в Съюза и не трябва 
да водят до последиците, изброени в 
член 210, параграф 4 или да са 
несъвместими с правото на Съюза или 
действащите национални правила по 
какъвто и да е друг начин.

Регламент (ЕС) 2018/848, когато е 
приложимо. Те не трябва да са във 
вреда на други оператори, нито да 
пречат на навлизането на нови 
оператори в съответната държава 
членка или в Съюза и не трябва да водят 
до последиците, изброени в член 210, 
параграф 4 или да са несъвместими с 
правото на Съюза или действащите 
национални правила по какъвто и да е 
друг начин.

4a. Когато Комисията приема акт 
за изпълнение в съответствие с 
член 222 от настоящия регламент, 
който разрешава неприлагането на 
член 101, параграф 1 от ДФЕС към 
споразуменията и решенията, 
посочени в член 222, параграф 1 от 
настоящия регламент, обхватът на 
тези споразумения и решения може 
да бъде разширен при условията на 
настоящия член.
4б. Когато държавата членка 
разшири правилата, посочени в 
параграф 1, съответната организация 
предвижда пропорционални мерки за 
гарантиране на спазването на 
правилата на тези споразумения, 
които са станали задължителни чрез 
разширяване на обхвата им.

5. Разширяването на обхвата на 
посочените в параграф 1 правила трябва 
да бъде доведено до знанието на 
операторите чрез публикуването им без 
съкращения в официално издание на 
съответната държава членка.

5. Разширяването на обхвата на 
посочените в параграф 1 правила трябва 
да бъде доведено до знанието на 
операторите чрез публикуването им без 
съкращения в официално издание на 
съответната държава членка.

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяко решение, взето по 
силата на настоящия член.

6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяко решение, взето по 
силата на настоящия член.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Изменение 243
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 167

Текст в сила Изменение

(22е) Член 167 се заменя със 
следното:

Член 167 „Член 167

Правила за предлагане на пазара с цел 
подобряване и стабилизиране на 
функционирането на общия пазар на 
вина

Правила за предлагане на пазара с цел 
подобряване и стабилизиране на 
функционирането на общия пазар на 
вина

1. С цел да се подобри и 
стабилизира функционирането на общия 
пазар на вина, включително на грозде, 
гроздова мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с оглед 
регулиране на предлагането, по-
специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно членове 157 и 158.

1. С цел да се подобри и 
стабилизира функционирането на общия 
пазар на вина, включително на грозде, 
гроздова мъст и вината, от които те са 
произведени, държавите членки 
производителки могат да определят 
правила за предлагане на пазара с оглед 
регулиране на предлагането, по-
специално чрез решения, взети от 
междубраншовите организации, 
признати съгласно членове 163а и 158.

Тези правила трябва да са съразмерни 
на преследваната цел и не трябва:

Тези правила трябва да са съразмерни 
на преследваната цел и не трябва:
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a) да са свързани с каквато и да 
било операция след първото предлагане 
на пазара на съответния продукт;

a) да са свързани с каквато и да 
било операция след първото предлагане 
на пазара на съответния продукт;

б) да позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените са 
установени като насока или препоръка;

б) да позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените са 
установени като насока или препоръка;

в) да водят до липса на значително 
количество от реколтата, което иначе би 
било налично;

в) да водят до липса на значително 
количество от реколтата, което иначе би 
било налично;

г) да създават възможност за отказ 
да бъдат издадени на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
сертификати, необходими за 
движението и предлагането на пазара на 
вина, когато предлагането на пазара е в 
съответствие с тези правила.

г) да създават възможност за отказ 
да бъдат издадени на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
сертификати, необходими за 
движението и предлагането на пазара на 
вина, когато предлагането на пазара е в 
съответствие с тези правила.

2. Правилата, посочени в параграф 
1, се довеждат до знанието на 
операторите като се публикуват без 
съкращения в официално издание на 
съответната държава членка.

2. Правилата, посочени в параграф 
1, се довеждат до знанието на 
операторите като се публикуват без 
съкращения в официално издание на 
съответната държава членка.

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяко решение, взето по 
силата на настоящия член.

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяко решение, взето по 
силата на настоящия член.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Изменение 244
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 172 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22ж) Добавя се следният член:
„Член 172a
Споделяне на стойността за 
междубраншовите организации
Без да се засягат специалните клаузи 
за споделяне на стойността в 
сектора на захарта, земеделските 
стопани, включително асоциациите 
на земеделски стопани, и техният 
първи изкупвач, както и две или 
повече предприятия, всяко от които 
действа на различно равнище на 
веригата на производство, 
преработка и разпространение, могат 
да договорят клаузи за споделяне на 
стойността, включително пазарните 
печалби и загуби, с цел да се установи 
как се разпределят помежду им 
евентуалните промени на 
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съответните пазарни цени на 
засегнатите продукти или на други 
стокови пазари, като се вземат 
предвид производствените разходи.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Изменение 245
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 172 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22з) Добавя се следният член:
„Член 172б 
Споделяне на стойността за 
продукти със защитено наименование 
за произход или със защитено 
географско указание
За продукти със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание, 
признати съгласно 
законодателството на Съюза, 
междубраншовите организации, 
признати съгласно член 157, могат да 
приемат правила за споделяне на 
стойността между операторите на 
различните етапи на производство и 
когато е целесъобразно, на 
преработка и предлагане на пазара, за 
които могат, чрез дерогация от 
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член 101, параграф 1 от ДФЕС, да 
поискат разширяване на обхвата въз 
основа на член 164, параграф 1 от 
настоящия регламент.
Тези споразумения, решения или 
съгласувани практики с разширен 
обхват правила са съразмерни на 
преследваната цел и не:
a) са свързани с фиксирането на 
цените на крайните продукти, 
продавани на потребителите;
б) елиминират конкуренцията по 
отношение на една значителна част 
от въпросните продукти;
в) създават прекомерен дисбаланс 
между различните етапи от 
веригата за създаване на стойност на 
въпросния сектор.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Изменение 246
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Част IV – Глава І – Член 206 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Добавя се следният член:
„Член 206a
Препродажба на стоки на загуба
1. Селскостопанските продукти 
от сектор, посочен в член 1, параграф 
2, не се препродават на загуба.
2. Изключенията от параграф 1 
относно случаите, когато 
препродажбата на селскостопански 
продукти на загуба с цел избягване на 
хранителни отпадъци могат да 
бъдат разрешени от държавите 
членки в надлежно обосновани случаи.
За да се гарантират еднакви условия 
на конкуренция, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 227 за допълване на настоящия 
регламент чрез определяне на 
критериите за изключенията във 
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връзка с хранителните отпадъци, 
посочени в първа алинея.
3. За целите на настоящия член:
a) „препродажба на загуба“ 
означава продажбата на 
селскостопански продукти под 
нетната покупна цена, като под 
нетна покупна цена се разбира 
покупната цена по фактура, плюс 
транспортните разходи и данъците, 
начислени върху сделката, минус 
пропорционалната част от всички 
финансови ползи, предоставени от 
доставчика на купувача;
б) „хранителни отпадъци“ са 
всички храни, съгласно определението 
в член 2 от Регламент (ЕО) № 
178/2002 на Европейския парламент и 
на Съвета, които са се превърнали в 
отпадъци;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Изменение 247
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 220

Текст в сила Изменение

(26б) Член 220 се заменя със 
следното:

Член 220 „Член 220

Мерки, свързани с болести по 
животните и загуба на потребителско 
доверие поради рискове за 
общественото здраве, здравето на 
животните или на растенията

Мерки, свързани с болести по 
животните и растенията и вредители 
по растенията и загуба на 
потребителско доверие поради рискове 
за общественото здраве, здравето на 
животните или на растенията

1. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за предприемане 
на извънредни мерки за подпомагане на 
засегнатия пазар, за да се отчетат:

1. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за предприемане 
на извънредни мерки за подпомагане на 
засегнатия пазар, за да се отчетат:

a) ограниченията върху търговията 
в рамките на Съюза и с трети държави, 
които могат да възникнат в резултат от 
прилагането на мерки за борба с 
разпространението на болести по 
животните, както и

a) ограниченията върху търговията 
в рамките на Съюза и с трети държави, 
които могат да възникнат в резултат от 
прилагането на мерки за борба с 
разпространението на болести по 
животните или разпространението на 
болести или вредители по 
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растенията, както и

б) сериозните смущения на пазара, 
за които се счита, че произтичат пряко 
от загубата на потребителско доверие 
поради рискове за общественото здраве, 
здравето на животните или на 
растенията и риск от болести.

б) сериозните смущения на пазара, 
за които се счита, че произтичат пряко 
от загубата на потребителско доверие 
поради рискове за общественото здраве, 
здравето на животните или на 
растенията и риск от болести.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 229, 
параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 229, 
параграф 2.

2. Мерките, предвидени в параграф 
1, се прилагат за който и да било от 
следните сектори:

2. Мерките, предвидени в параграф 
1, се прилагат за всички други  
селскостопански продукти, с 
изключение на продуктите, изброени 
в приложение I, част XXIV, раздел 2.

a) говеждо и телешко месо;
б) мляко и млечни продукти;
в) свинско месо;
г) овче и козе месо;
д) яйца;
е) птиче месо.
Предвидените в параграф 1, първа 
алинея, буква б) мерки, свързани със 
загуба на потребителско доверие 
поради рискове за общественото 
здраве или здравето на растенията, се 
прилагат и за всички други 
селскостопански продукти, с 
изключение на изброените в 
приложение I, част XXIV, раздел 2.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, в съответствие с процедурата по 
спешност, предвидена в член 228, за да 
разшири списъка на продуктите, 
посочени в първите две алинеи от 
настоящия параграф.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, в съответствие с процедурата по 
спешност, предвидена в член 228, за да 
разшири списъка на продуктите, 
посочени в първа алинея от настоящия 
параграф.

3. Мерките, предвидени в параграф 
1, се предприемат по искане на 
съответната държава членка.

3. Мерките, предвидени в параграф 
1, се предприемат по искане на 
съответната държава членка.

4. Мерките, предвидени в параграф 
1, първа алинея, буква а), могат да бъдат 

4. Мерките, предвидени в параграф 
1, първа алинея, буква а), могат да бъдат 
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предприети само ако съответната 
държава членка е въвела ветеринарно-
санитарни мерки за бързо справяне с 
болестта и само доколкото и докато е 
строго необходимо да бъде подпомогнат 
съответният пазар.

предприети само ако съответната 
държава членка е въвела здравни, 
ветеринарни и фитосанитарни мерки 
за бързо справяне с болестта и само 
доколкото и докато е строго необходимо 
да бъде подпомогнат съответният пазар.

5. Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

5. Съюзът предоставя частично 
финансиране, равно на 50 % от 
разходите на държавите членки по 
мерките, предвидени в параграф 1.

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

6. Държавите членки гарантират, че 
когато производителите имат дял в 
разходите, поети от държавите членки, 
това не води до нарушаване на 
конкуренцията между производителите 
в различните държави членки.

6. Държавите членки гарантират, че 
когато производителите имат дял в 
разходите, поети от държавите членки, 
това не води до нарушаване на 
конкуренцията между производителите 
в различните държави членки.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Изменение 248
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26в) Добавя се следният член:
„Член 222a 
Планове за наблюдение и управление 
на смущения на пазара
1. С оглед на постигането на 
целите на ОСП, установени в член 39 
от ДФЕС, и по-специално 
специфичната цел за стабилизиране 
на пазара, посочена в член 1а, буква б) 
от настоящия регламент, Комисията 
изготвя планове за наблюдение и 
управление на смущенията на пазара, 
като определя своята стратегия за 
интервенция за всеки 
селскостопански продукт, посочен в 
член 1 от настоящия регламент.
2. Комисията основава 
стратегията си за интервенция на 
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дейността на Обсерваторията на ЕС 
на селскостопанските пазари, 
посочена в член 218а, включително на 
механизма за ранно предупреждение, 
предвиден в член 218б.
3. В случай на смущения на пазара 
Комисията мобилизира своевременно 
и ефикасно извънредните мерки, 
предвидени в част V, глава I, когато е 
приложимо в допълнение към 
мерките за намеса на пазара, 
предвидени в част II, дял I, с цел бързо 
възстановяване на баланса на 
съответния пазар, като 
същевременно предоставя най-
подходящите отговори за всеки 
засегнат сектор.
4. Комисията създава рамка за 
качеството на изпълнението, която 
дава възможност за докладване, 
наблюдение и оценка на плановете за 
наблюдение и управление на смущения 
на пазара по време на нейното 
изпълнение.
5. До 30 ноември всяка година 
Комисията публикува годишен доклад 
за изпълнението на плановете за 
наблюдение и управление на 
смущенията на пазара и 
подобренията в своята стратегия за 
интервенция.
Годишният доклад се представя 
ежегодно на Европейския парламент 
и на Съвета и има за цел оценка на 
изпълнението на плана по отношение 
на въздействието, ефективността, 
ефикасността и съгласуваността на 
инструментите, предвидени в 
настоящия регламент, и оценка на 
използването от страна на 
Комисията на нейните прерогативи и 
бюджета по отношение на 
наблюдението, предотвратяването и 
управлението на смущения на 
пазара.“

Or. en


