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15.10.2020 A8-0198/265

Изменение 265
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ерик Андрийо

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
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Предвид повтарящите се 
смущения на селскостопанските 
пазари, особено що се отнася до 
сектора на млякото и захарта, за да 
се стабилизират пазарите, да се 
осигури приемлив жизнен стандарт 
за селскостопанската общност и да 
се запази продоволственият 
суверенитет, Комисията следва да 
проучи перспективата за нови строги 
регулаторни мерки. Тези мерки биха 
могли да включват въвеждането на 
нови инструменти за регулиране на 
предлагането, подобряване на 
предишната система на квоти или 
въвеждането на антициклична 
подкрепа. Тези инструменти ще 
дадат възможност за стабилизиране 
и гарантиране на доходите на 
производителите и за предпазване от 
структурно свръхпроизводство, 
които са необходими условия за 
осъществяване на амбицията на 
Зеления пакт за селскостопански 
преход.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Изменение 266
Беноа Бито, Бронис Ропе
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 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 15 се добавя следният 
параграф:
„2a. При определянето на равнището 
на публичната интервенционна цена 
Съветът използва обективни и 
прозрачни критерии, които са в 
съответствие с целта за осигуряване 
на приемлив жизнен стандарт за 
хората, занимаващи се със селско 
стопанство, в съответствие с 
член 39 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Изменението призовава за по-голяма прозрачност при вземането на решения от 
Съвета.
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15.10.2020 A8-0198/267

Изменение 267
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 4 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Член 23 се изменя, както 
следва:
(i) в параграф 3, буква б) се заменя със 
следното:
„б) мляко за пиене и негови 
разновидности без съдържание на 
лактоза, както алтернативи на 
млякото на растителна основа.“
(ii) параграф 6 се заменя със следното:
„6. Продуктите, които се предлагат 
по схемата за училищата, не 
съдържат нито едно от следното:
a) добавена захар;
(б) добавена сол;
в) добавени мазнини;
г) добавени подсладители;
д) добавени изкуствени вкусови 
подобрители от E 620 до E 650, 
посочени в Регламент (ЕО) 
№ 1333/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета1а.“
_________________
1а Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. относно 
добавките в храните (ОВ L 354, 
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31.12.2008 г., стр. 16).

Or. en

Обосновка

В настоящото изменение, част i) има за цел да позволи предлагането на растителни 
алтернативи на млякото в рамките на училищните схеми; част ii) – да гарантира, че 
продуктите, разпространявани в рамките на схемата за училищата, не съдържат 
добавена захар, сол, мазнини, подсладители или съответни овкусители, без 
изключения.  С него се премахва втората алинея на настоящия член от Регламент 
(ЕО) № 1308/2013, която позволява на държава членка да поиска разрешение за тези 
добавки от съответните национални органи, отговарящи за здравеопазването и 
храненето.
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15.10.2020 A8-0198/268

Изменение 268
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 9 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) който е получен от сортове лози, 
принадлежащи към вида Vitis vinifera 
или произхождащи от кръстоска на вида 
Vitis vinifera и други видове от рода 
Vitis“;

v) който е получен от сортове лози, 
принадлежащи към вида Vitis vinifera 
или Vitis Labrusca, или произхождащи 
от кръстоска на вида Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca и други видове от рода Vitis“;

Or. en

Обосновка

Няма основателна причина сортовете, които не са Vitis vinifera, да се изключат от 
възможността да се ползват с наименования за произход. Сортовете като „Uhuidler 
„или „fragolino“ се отглеждат традиционно в определени райони на Европа, където 
са вкоренени в местната култура и са от социално-икономическо значение. Тези 
сортове следва да бъдат защитени от всякакви форми на злоупотреби чрез точни 
производствени спецификации, което също така би било от полза и за осигуряването 
на високи стандарти за качество.
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15.10.2020 A8-0198/269

Изменение 269
Беноа Бито, Бронис Ропе
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 22 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 a) Член 148 се заменя със 
следното:
„Член 148
Договорни отношения в сектора на 
млякото и млечните продукти
1. Когато дадена държава членка 
реши, че всяка доставка на сурово 
мляко на нейна територия от 
земеделски стопанин на 
преработвател на сурово мляко 
трябва да е предмет на писмен 
договор между страните, и/или реши, 
че първите изкупвачи трябва да 
направят писмена оферта за 
сключване на договор за доставката 
на сурово мляко от земеделските 
стопани, този договор и/или тази 
оферта за сключване на договор 
отговарят на предвидените в 
параграф 2 условия.
Когато дадена държава членка реши, 
че за доставка на сурово мляко от 
земеделски стопанин на 
преработвател на сурово мляко 
трябва да се сключи писмен договор 
между страните, тя решава и кой 
етап или етапи от доставката се 
уреждат в такъв договор, ако 
доставката на сурово мляко се 
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извършва посредством един или 
повече изкупвачи.
За целите на настоящия член 
„изкупвач“ означава предприятие, 
което превозва сурово мляко от 
земеделски стопанин или друг 
изкупвач до преработвател на сурово 
мляко или друг изкупвач, като на 
всеки етап има прехвърляне на 
собствеността върху суровото мляко.
1a. Ако държавите членки не 
използват възможностите, 
предвидени в параграф 1 от 
настоящия член, производителите, 
организациите на производители или 
асоциациите на организации на 
производителите могат да изискат 
всяка доставка на сурово мляко към 
преработвател на сурово мляко да 
бъде предмет на писмен договор 
между страните и/или на писмена 
оферта за сключване на договор от 
страна на първите изкупвачи, при 
условията, определени в параграф 4, 
първа алинея от настоящия член.
Ако първият изкупвач е микро-, малко 
или средно предприятие по смисъла 
на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът 
и/или офертата за сключване на 
договор не са задължителни, без да се 
засяга възможността страните да 
използват типов договор, изготвен от 
междубраншова организация.
2. Договорът и/или офертата за 
сключване на договор, посочени в 
параграфи 1 и 1а:
a) се изготвят преди доставката,
(б) се изготвят в писмена форма; и
в) включват по-специално следните 
елементи:
i) цената на доставката, която:
– е непроменлива и определена в 
договора и/или
– се изчислява въз основа на 
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комбинация от различни фактори, 
посочени в договора, които включват 
релевантни и лесно разбираеми 
показатели и икономически индекси и 
метода на изчисляване на 
окончателната цена въз основа на и с 
позоваване на релевантните 
производствени и пазарни разходи, 
които са лесно достъпни и 
разбираеми, отразяващи промените в 
пазарните условия, доставеното 
количество и качеството или състава 
на доставеното сурово мляко.
За тази цел държавите членки, които 
са решили да прилагат параграф 1, 
могат да установят показатели, в 
съответствие с обективни критерии 
и въз основа на проучвания за 
производството и хранителната 
верига, с оглед на определянето им по 
всяко време.
(ii) обема сурово мляко, който може 
или трябва да бъде доставен, и 
графика за тези доставки. Не е 
възможно да се определят 
наказателни клаузи за месечни 
нарушения,
(iii) срока на договора, което може да 
включва срочен или безсрочен договор 
с клаузи за прекратяване, (iv) 
подробности относно сроковете и 
реда на плащане,
v) правила за събирането или 
доставянето на суровото мляко, и
(vi) правилата, приложими в случай 
на непреодолима сила.
3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, 
не се изисква договор и/или оферта за 
сключване на договор за доставка на 
сурово мляко от член на кооперация с 
кооперацията, в която той членува, 
ако уставът на тази кооперация или 
правилата и решенията, установени в 
устава или произтичащи от него, 
съдържат разпоредби с действие, 
сходно с действието на разпоредбите, 
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предвидени в параграф 2, букви а), б) и 
в).
4. Всички елементи на договорите за 
доставка на сурово мляко, сключени 
от земеделски стопани, изкупвачи или 
преработватели на сурово мляко, 
включително елементите, посочени в 
параграф 2, буква в) се договарят 
свободно между страните.
Независимо от разпоредбите на първа 
алинея, се прилага едно или няколко 
от следните условия:
a) ако държава членка реши да 
наложи задължение за сключването 
на писмен договор за доставки на 
сурово мляко в съответствие с 
параграф 1, тя може да предвиди:
(i) задължение за страните за 
постигане на съгласие относно 
връзката между определено 
доставено количество и цената за 
тази доставка;
(ii) минимален срок, приложим само 
за писмените договори между 
земеделски стопанин и първия 
изкупвач на сурово мляко; този 
минимален срок е с 
продължителност най-малко шест 
месеца и не нарушава правилното 
функциониране на вътрешния пазар;
(б) когато държава членка реши, че 
първият изкупвач на сурово мляко 
трябва да направи писмена оферта за 
сключване на договор на земеделски 
стопанин в съответствие с параграф 
1, тя може да предвиди, че офертата 
трябва да включва минималния срок 
на договора, определен от 
националното законодателство за 
тази цел; този минимален срок е с 
продължителност най-малко шест 
месеца и не нарушава правилното 
функциониране на вътрешния пазар.
Втората алинея не засяга правото на 
отказ на земеделския стопанин от 
прилагането на подобен минимален 
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срок, при условие че отказът е в 
писмена форма. В такъв случай 
страните са свободни да договорят 
всички елементи на договора, 
включително елементите, посочени в 
параграф 2, буква в).
5. Държавите членки, които 
използват възможностите, посочени 
в настоящия член, уведомяват 
Комисията за начина на тяхното 
прилагане.
6. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за определяне на 
мерките, необходими за еднаквото 
прилагане на параграф 2, букви а) и б) 
и параграф 3 от настоящия член, 
както и мерките във връзка с 
уведомленията, изпращани от 
държавите членки в съответствие с 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 229, 
параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда формулировката относно договорите, която фигурира тук 
в параграф 2, буква в), подточка i), второ тире, в съответствие с формулировката 
относно договорите, съдържаща се в компромисния текст на член 157. Въпрос на 
последователност е да се гарантира, че методът за изчисляване на крайната цена е 
включен последователно в различните видове договори в различните сектори.



AM\1215904BG.docx PE658.378v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0198/270

Изменение 270
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 22 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 149

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 б) Член 149 се заменя със 
следното:
„Член 149
Договаряне в сектора на млякото и 
млечните продукти
1. Организация на производителите в 
сектора на млякото и млечните 
продукти, призната съгласно член 
161, параграф 1, може да договаря от 
името на земеделски стопани, които 
са нейни членове, във връзка с цялата 
или част от общата им продукция, 
договори за доставка на сурово мляко 
от земеделски стопанин на 
преработвател на сурово мляко или 
на изкупвач по смисъла на член 148, 
параграф 1, трета алинея.
2. Преговорите от страна на 
организацията на производителите 
могат да се водят:
a) независимо дали собствеността 
върху суровото мляко преминава от 
земеделските стопани към 
организацията на производителите;
(б) независимо дали договорената цена 
е една и съща за общата продукция на 
някои или на всички членуващи 
земеделски стопани;
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в) при условие че за определена 
организация на производители, е 
изпълнено всяко едно от следните 
условия:
(i) количеството на суровото мляко, 
което е предмет на подобни 
преговори, не надхвърля 7,5% от 
общото производство на Съюза,
(ii) количеството на суровото мляко, 
което е предмет на подобни преговори 
и е произведено в дадена държава 
членка, не надхвърля 45% от общата 
национална продукция в тази 
държава членка, и
(iii) количеството на суровото мляко, 
което е предмет на подобни преговори 
и е доставено в дадена държава 
членка, не надхвърля 45% от общата 
национална продукция в тази 
държава членка;
г) при условие че съответните 
земеделски производители или 
животновъди не са членове на никоя 
друга организация на производители, 
която също договаря такива договори 
от тяхно име; държавите членки 
обаче могат да направят дерогация 
от това условие в надлежно 
обосновани случаи, когато 
селскостопанските производители 
притежават две отделни 
производствени единици, 
разположени в различни географски 
области;
д) при условие че суровото мляко не е 
предмет на задължение за доставка, 
произтичащо от членството на 
земеделския стопанин в кооперация, в 
съответствие с условията, 
предвидени в устава на кооперацията, 
или с правилата и решенията, 
установени съгласно този устав или 
произтичащи от него; както и
е) при условие че организацията на 
производителите уведоми 
компетентните органи на 
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държавата членка или държавите 
членки, на чиято територия 
извършва дейност, за количеството 
сурово мляко, което е предмет на 
преговорите.
3. Независимо от условията, 
предвидени в параграф 2, буква в), 
подточки ii) и iii), дадена организация 
на производителите може да води 
преговори съгласно параграф 1, при 
условие че по отношение на тази 
организация на производителите 
количеството сурово мляко, предмет 
на преговорите, което се произвежда 
или доставя в държава членка с обща 
годишна продукция на сурово мляко 
под 500 000 тона, не надхвърля 45% 
от общата национална продукция на 
тази държава членка.
4. За целите на настоящия член 
позоваванията на организации на 
производители включват 
асоциациите на такива организации 
на производители.
5. За целите на прилагането на 
параграф 2, буква в) и параграф 3 
Комисията публикува по начин, 
който прецени за подходящ, 
информация за количествата сурово 
мляко, произведено в Съюза и в 
държавите членки, като използва 
най-актуалната налична 
информация.
6. Чрез дерогация от параграф 2, буква 
в) и параграф 3, дори когато 
определените в тях прагове не са 
превишени, органът за защита на 
конкуренцията, посочен във втората 
алинея от настоящия параграф, 
може да реши в конкретен случай, че 
конкретна организация на 
производителите следва да поднови 
определени преговори или изобщо не 
следва да води преговори, ако той 
сметне това за необходимо за 
запазване на конкуренцията или за 
предотвратяване на сериозни щети за 
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МСП на преработватели на сурово 
мляко на територията, за която е 
компетентен.
При преговори, включващи повече от 
една държава членка, посоченото в 
първа алинея решение се взема от 
Комисията, без да се прилага 
процедурата, посочена в член 229, 
параграфи 2 или 3. В други случаи 
това решение се взема от 
националния орган за защита на 
конкуренцията на държавата членка, 
за която се отнасят преговорите.
Решенията съгласно настоящия 
параграф се прилагат не по-рано от 
датата, на която са съобщени на 
съответните предприятия.
7. За целите на настоящия член:
a) „национален орган за защита на 
конкуренцията“ означава органът, 
посочен в член 5 от 
Регламент (EО) № 1/20031б на Съвета;
б) „МСП“ означава микро-, малки и 
средни предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО.
8. Държавата членка, в която се 
провеждат преговорите в 
съответствие с настоящия член, 
уведомява Комисията за прилагането 
на параграф 2, буква е) и параграф 6.
_________________
1б Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета 
от 16 декември 2002 г. относно 
изпълнението на правилата за 
конкуренция, предвидени в членове 101 
и 102 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., 
стр. 1).

Or. en

Обосновка

С този член се изменя буква в), за да се увеличи количеството сурово мляко, което 
може да бъде договорено колективно от организация на производители, с цел да им се 
даде по-голяма тежест в преговорите с по-големи участници, концентрирани по-
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нагоре по веригата на доставки. Тези промени са направени в параграф 2, буква в), 
подточки i-iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Изменение 271
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 22 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 164

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 в) Член 164 се заменя със 
следното:
„Член 164
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 икономическа област 
или области, независимо дали са 
физически лица или групи, които не 
членуват в организацията или 
асоциацията.
2. За целите на настоящия раздел 



AM\1215904BG.docx PE658.378v01-00

BG Единство в многообразието BG

„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:
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
(ii) поне две трети — в останалите 
случаи, както и
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 настоящата алинея.
Когато искането за разширяване на 
обхвата на правилата спрямо други 
оператори обхваща повече от една 
икономическа област, организацията 
или асоциацията представят 
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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:
a) предоставяне на информация за 
производството и пазарите;
б) по-строги правила за производство 
от тези на Съюза или от 
националните правила;
в) изготвянето на стандартни 
договори и клаузи за разпределение на 
стойността и за справедливо 
обезщетяване, съобразени с 
правилата на Съюза;
г) маркетинга;
д) опазване на околната среда;
е) мерки за насърчаване и използване 
на потенциала на продуктите;
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;
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 
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опазване или подобряване на околната 
среда;
к) 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;
л) управление и оползотворяване на 
вторичните продукти;
ла) разработване, прилагане и 
проверка на спазването на 
техническите стандарти, които 
позволяват да се извършва точна 
оценка на характеристиките на 
продукта.
Посочените правила не засягат 
Регламент (ЕС) 2018/848. Те не трябва 
да са във вреда на други оператори, 
включително оператори на 
биологичното селско стопанство, 
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 
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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.
6. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяко решение, взето по 
силата на настоящия член.“

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че производителите на биологични продукти 
няма да бъдат засегнати от определянето на правила, които не са пригодени към 
техния сектор. С него също така се премахва възможността за налагане на правила 
относно опаковките и семената на лица, които не са членове на организация на 
производители, като се има предвид, че тези две теми са особено чувствителни за по-
малките производители и за тези, които извършват директни продажби или 
продават чрез къси вериги на доставки.
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15.10.2020 A8-0198/272

Изменение 272
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 22 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 165

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 г) Член 165 се заличава

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се заличава член 165 относно финансовите вноски на 
нечленуващи. Несправедливо и недемократично е производителите, които не членуват 
в организация на производителите, да могат въпреки това: а) да бъдат задължени да 
спазват правилата, наложени от организация на производители с определен размер, и 
б) след това да бъдат задължени да правят финансови вноски за изпълнението на 
тези правила.  Субектите, които не са членове, очевидно не участват във вземането 
на решения от дадена организация на производители, поради което е 
непропорционално да се изисква от тях да плащат за определянето на правила, в 
чието определяне те не са участвали демократично.
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15.10.2020 A8-0198/273

Изменение 273
Беноа Бито, Бронис Ропе
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 - точка 22 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22 д) Член 168 се заменя със 
следното:
„Член 168
Договорни отношения
1. Без да се засяга член 148 относно 
сектора на млякото и млечните 
продукти и член 125 относно сектора 
на захарта, ако дадена държава 
членка реши по отношение на 
селскостопански продукти, 
произлизащи от сектор, посочен в 
член 1, параграф 2, различен от 
сектора на млякото и млечните 
продукти и сектора на захарта,:
a) че всяка доставка на нейна 
територия на посочените продукти 
от производител на преработвател 
или на дистрибутор трябва да се 
сключи писмен договор между 
страните; и/или
б) че първите прекупвачи трябва да 
направят оферта в писмена форма за 
договор за доставката на нейна 
територия на посочените 
селскостопански продукти от 
производителите, такъв договор или 
оферта съответно трябва да 
отговарят на условията, посочени в 
параграфи 4 и 6 от настоящия член.
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1a. Когато държавите членки не 
използват възможностите, 
предвидени в параграф 1 от 
настоящия член, производители, 
организации на производители или 
асоциации на организациите на 
производители, когато става въпрос 
за селскостопанските продукти от 
сектор, посочен в член 1, параграф 2 и 
различен от секторите на млякото, 
млечните продукти или захарта, 
могат да изискат всяка доставка на 
продуктите им към преработвател 
или дистрибутор да бъде предмет на 
писмен договор между страните 
и/или да бъде предмет на писмена 
оферта за сключване на договор от 
страна на първите изкупвачи, при 
условията, определени в параграф 4 и 
в параграф 6, първа алинея от 
настоящия член.
Ако първият изкупвач е микро-, малко 
или средно предприятие по смисъла 
на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът 
и/или офертата за сключване на 
договор не са задължителни, като 
това не засяга възможността 
страните да използват типов 
договор, изготвен от междубраншова 
организация.
2. Ако дадена държава членка реши, че 
за доставките на предвидените в 
настоящия член продукти от 
производител на преработвател 
трябва да се сключи писмен договор 
между страните, тя също решава за 
кой етап или етапи от доставката се 
сключва този договор, ако доставката 
на съответните продукти се 
извършва посредством един или 
повече посредници.
Държавите членки гарантират, че 
разпоредбите, които приемат в 
съответствие с настоящия член не 
нарушават правилното 
функциониране на вътрешния пазар.
3. В случая, описан в параграф 2, 
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държавите членки могат да 
установят механизъм за 
посредничество, с цел да се обхванат 
случаите, при които няма взаимно 
съгласие за сключването на такъв 
договор, като по този начин се 
гарантира равнопоставеността в 
договорните отношения.
4. Договорите или офертите за 
сключване на договори, посочени в 
параграфи 1 и 1а:
a) се изготвят преди доставката;
б) се изготвят в писмена форма; 
както и
в) включват по-специално следните 
елементи:
(i) цената на доставката, която:
– е непроменлива и определена в 
договора и/или
– се изчислява въз основа на 
комбинация от различни фактори, 
посочени в договора, които включват 
релевантни и лесно разбираеми 
показатели и икономически индекси и 
метода на изчисляване на 
окончателната цена въз основа на и с 
позоваване на релевантните 
производствени и пазарни разходи, 
които са лесно достъпни и 
разбираеми, отразяващи промените в 
пазарните условия, доставеното 
количество и качеството или състава 
на доставените селскостопански 
продукти.
За тази цел държавите членки, които 
са решили да прилагат параграф 1, 
могат да установят показатели, в 
съответствие с обективни критерии 
и въз основа на проучвания за 
производството и хранителната 
верига с оглед на определянето им по 
всяко време.
(ii) количеството и качеството на 
съответните продукти, които могат 
или трябва да бъдат доставени, и 
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графика на тези доставки,
(iii) срока на договора, което може да 
бъде срочен или безсрочен договор с 
клаузи за прекратяване,
(iv) подробности относно сроковете и 
реда на плащане,
(v) правилата за изкупуване или 
доставка на селскостопанските 
продукти, и
(vi) правилата, приложими в случай 
на непреодолима сила.
5. Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, 
не се изисква договор или оферта за 
сключване на договор, ако 
съответните продукти се доставят 
от член на кооперация към 
кооперацията, в която той членува, 
ако уставът на тази кооперация или 
правилата и решенията, установени в 
устава или произтичащи от него, 
съдържат разпоредби с действие, 
сходно с действието на разпоредбите, 
предвидени в параграф 4, букви а), б) и 
в).
6. Всички елементи на договорите за 
доставка на селскостопански 
продукти, сключени от 
производители, прекупвачи, 
преработватели или дистрибутори, 
включително елементите, посочени в 
параграф 4, буква в), се договарят 
свободно между страните. 
Независимо от разпоредбите на първа 
алинея се прилага едно от следните 
условия или и двете заедно:
a) когато държава членка реши 
писмените договори за доставка на 
селскостопански продукти да бъдат 
задължителни в съответствие с 
параграф 1, тя може да установи 
минимален срок на действие, който 
да се прилага единствено към 
писмените договори между 
производител и първия прекупвач на 
селскостопанските продукти. Този 
минимален срок трябва да е с 
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продължителност от най-малко 
шест месеца и не трябва да нарушава 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар;
б) когато държава членка реши, че 
първият прекупвач на 
селскостопански продукти трябва да 
направи писмена оферта за договор на 
производителя в съответствие с 
параграф 1, тя може да предвиди 
офертата да включва минимален срок 
на действие на договора, определен от 
националното законодателство за 
тази цел. Този минимален срок е с 
продължителност най-малко шест 
месеца и не нарушава правилното 
функциониране на вътрешния пазар.
Втора алинея не засяга правото на 
производителя да откаже 
прилагането на подобен минимален 
срок, при условие че отказът е в 
писмена форма. В такъв случай 
страните са свободни да договарят 
всички елементи на договора, 
включително елементите, посочени в 
параграф 4, буква в).
7. Държавите членки, които 
използват посочените в настоящия 
член възможности, гарантират, че 
приетите разпоредби не нарушават 
функционирането на вътрешния 
пазар. Държавите членки уведомяват 
Комисията за начина, по който 
прилагат всяка мярка, въведена по 
силата на настоящия член.
8. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за определяне на 
мерките, необходими за еднаквото 
прилагане на параграф 4, букви а) и б) 
и параграф 5 от настоящия член, и 
мерките във връзка с уведомленията, 
изпращани от държавите членки в 
съответствие с настоящия член.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 229, 
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параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда формулировката относно договорите, която фигурира тук 
в параграф 4, буква в), подточка i), второ тире, в съответствие с формулировката 
относно договорите, съдържаща се в компромисния текст на член 157. Въпрос на 
последователност е да се гарантира, че методът за изчисляване на крайната цена е 
включен последователно в различните видове договори в различните сектори.


