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Текст в сила Изменение

(22а) Член 157 се заменя със 
следното:

Член 157 „Член 157 
Междубраншови организации Междубраншови организации

1. Държавите членки могат при 
поискване да признават 
междубраншовите организации в 
конкретен сектор, посочен в член 1, 
параграф 2, които:

1. Държавите членки могат при 
поискване да признават 
междубраншовите организации в 
конкретен сектор, посочен в член 1, 
параграф 2, които 

a) се състоят от представители на 
икономическите дейности, свързани с 
производството и с поне един от 
следните етапи на веригата на доставка: 
преработката или търговията, в това 
число разпространението, на продукти в 
един или повече сектори;

а) се състоят от представители на 
икономическите дейности, свързани с 
производството, включително 
представители на организациите на 
производителите, и с поне един от 
следните етапи на веригата на доставка: 
преработката или търговията, в това 
число разпространението, на продукти в 
един или повече сектори.“

б) са учредени по инициатива на 
всички или някои от организациите или 
асоциациите, от които се състоят;

б) са учредени по инициатива на 
всички или някои от организациите или 
асоциациите, от които се състоят;

в) имат специфична цел, която 
отчита интересите на членовете им и на 
потребителите и която може да включва 
по-специално една от следните цели:

в) имат специфична цел, която 
отчита интересите на членовете им и на 
потребителите и която може да включва 
по-специално една от следните цели:

i) повишаване на осведомеността и 
на прозрачността на производството и 
на пазара, включително чрез 

i) повишаване на осведомеността и 
на прозрачността на производството и 
на пазара, включително чрез 
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публикуването на обобщени 
статистически данни за 
производствените разходи, за цените, 
включително при целесъобразност 
ценовите показатели, количествата и 
продължителността на предварително 
сключените договори и чрез 
предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално, национално или 
международно равнище;

публикуването на обобщени 
статистически данни за 
производствените разходи, за цените, 
включително при целесъобразност 
ценовите показатели, количествата и 
продължителността на предварително 
сключените договори и чрез 
предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално, национално или 
международно равнище;

ii) прогнозиране на 
производствения потенциал и 
регистриране на публичните цени на 
пазара;

ii) прогнозиране на 
производствения потенциал и 
регистриране на публичните цени на 
пазара;

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

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

iv) проучване на потенциалните 
пазари за износ; 

iv) проучване на потенциалните 
пазари за износ; 

v) без да се засягат членове 148 и 
168, изготвяне на стандартни договори, 
съобразени с правилата на Съюза за 
продажбата на селскостопански 
продукти на купувачи и/или за 
доставката на преработени продукти на 
дистрибутори и търговци на дребно, 
като се отчита нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазарите;

v) без да се засягат членове 148 и 
168, изготвяне на стандартни договори, 
съобразени с правилата на Съюза за 
продажбата на селскостопански 
продукти на купувачи и/или за 
доставката на преработени продукти на 
дистрибутори и търговци на дребно, 
като се отчита нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазарите;

vi) по-пълно използване на 
потенциала на продуктите, в това число 
на равнището на пазарната реализация, 
и развиване на инициативи за засилване 
на икономическата 
конкурентоспособност и иновациите;

vi) по-пълно използване на 
потенциала на продуктите, в това число 
на равнището на пазарната реализация, 
и развиване на инициативи за засилване 
на икономическата 
конкурентоспособност и иновациите;

vii) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
иновации, рационализиране, 
подобряване и адаптиране на 
производството и по целесъобразност на 
преработката и предлагането на пазара, 
за получаването на продукти, които 

vii) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
иновации, рационализиране, 
подобряване и адаптиране на 
производството и по целесъобразност на 
преработката и предлагането на пазара, 
за получаването на продукти, които 
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съответстват в по-голяма степен на 
пазарните изисквания и на вкусовете и 
очакванията на потребителите, по-
специално по отношение на качеството 
на продуктите, включително 
характерните особености на продуктите 
със защитено наименование за произход 
или защитено географско указание, и 
опазването на околната среда;

съответстват в по-голяма степен на 
пазарните изисквания и на вкусовете и 
очакванията на потребителите, по-
специално по отношение на качеството 
на продуктите, включително 
характерните особености на продуктите 
със защитено наименование за произход 
или защитено географско указание, и 
опазването на околната среда;

viii) търсене на начини за 
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти или 
продукти за растителна защита, за по-
добро управление на други вложени 
продукти, за гарантиране на качеството 
на продуктите и опазването на почвите 
и водите, за повишаване на 
безопасността на храните, по-специално 
чрез проследяване на произхода на 
продуктите, и подобряване на здравето 
и хуманното отношение към животните;

viii) търсене на начини за 
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти или 
продукти за растителна защита, за по-
добро управление на други вложени 
продукти, за гарантиране на качеството 
на продуктите и опазването на почвите 
и водите, за повишаване на 
безопасността на храните, по-специално 
чрез проследяване на произхода на 
продуктите, и подобряване на здравето 
и хуманното отношение към животните;

ix) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и по 
целесъобразност на преработката и 
предлагането на пазара;

ix) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и по 
целесъобразност на преработката и 
предлагането на пазара;

x) предприемане на всякакви 
действия с оглед на защитата, 
опазването и насърчаването на 
биологичното земеделие и 
наименованията за произход, 
означенията за качество и географските 
указания;

x) предприемане на всякакви 
действия с оглед на защитата, 
опазването и насърчаването на 
биологичното земеделие и 
наименованията за произход, 
означенията за качество и географските 
указания;

xi) насърчаване и извършване на 
научни изследвания по отношение на 
интегрираното и устойчиво 
производство или на други екологично 
чисти производствени методи;

xi) насърчаване и извършване на 
научни изследвания по отношение на 
интегрираното и устойчиво 
производство или на други екологично 
чисти производствени методи;

xii) насърчаване на здравословната и 
отговорна консумация на продукти на 
вътрешния пазар и/или информиране за 
вредите, свързани с опасни модели на 
консумация;

xii) насърчаване на здравословната и 
отговорна консумация на продукти на 
вътрешния пазар и/или информиране за 
вредите, свързани с опасни модели на 
консумация;

xiii) насърчаване на консумацията 
и/или предоставяне на информация 

xiii) насърчаване на консумацията 
и/или предоставяне на информация 



AM\1216237BG.docx PE658.378v01-00

BG Единство в многообразието BG

относно продуктите на вътрешния и 
външния пазар;

относно продуктите на вътрешния и 
външния пазар;

xiv) допринасяне за управлението на 
вторичните продукти и намаляването и 
управлението на отпадъците;

xiv) допринасяне за управлението на 
вторичните продукти и намаляването и 
управлението на отпадъците;

xv) определяне на стандартни клаузи 
за споделяне на стойността по смисъла 
на член 172а, включително пазарните 
печалби и загуби, с цел да се установи 
как се разпределят помежду им 
евентуалните промени на съответните 
пазарни цени на засегнатите продукти 
или на други стокови пазари;

xv) определяне на стандартни клаузи 
за споделяне на стойността по смисъла 
на член 172а, включително пазарните 
печалби и загуби, с цел да се установи 
как се разпределят помежду им 
евентуалните промени на съответните 
пазарни цени на засегнатите продукти 
или на други стокови пазари;

xvi) изпълнение на мерки за 
предотвратяване и управление на 
рисковете за здравето на животните, 
защитата на растенията и околната 
среда.

xvi) изпълнение на мерки за 
предотвратяване и управление на 
рисковете за здравето на животните, 
защитата на растенията и околната 
среда.

1а. Държавите членки могат, при 
поискване, да решат да признаят повече 
от веднъж междубраншова организация, 
която действа в няколко от секторите, 
посочени в член 1, параграф 2, ако 
междубраншовата организация отговаря 
на условията, посочени в параграф 1, и 
когато е приложимо — параграф 3, за 
всеки от секторите, за които иска да 
бъде призната. 

1а. Държавите членки могат, при 
поискване, да решат да признаят повече 
от веднъж междубраншова организация, 
която действа в няколко от секторите, 
посочени в член 1, параграф 2, ако 
междубраншовата организация отговаря 
на условията, посочени в параграф 1, и 
когато е приложимо — параграф 3, за 
всеки от секторите, за които иска да 
бъде призната. 

2. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат, въз 
основа на обективни и 
недискриминационни критерии, да 
изпълнят условието по член 158, 
параграф 1, буква в) чрез ограничаване 
на броя на междубраншовите 
организации на регионално или 
национално равнище, ако тази 
възможност е предвидена в действащите 
национални правила преди 1 януари 
2014 г. и когато това не нарушава 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар.

2. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат, въз 
основа на обективни и 
недискриминационни критерии, да 
изпълнят условието по член 158, 
параграф 1, буква в) чрез ограничаване 
на броя на междубраншовите 
организации на регионално или 
национално равнище, ако тази 
възможност е предвидена в действащите 
национални правила преди 1 януари 
2014 г. и когато това не нарушава 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар.

3. Чрез дерогация от параграф 1, по 
отношение на сектора на млякото и 
млечните продукти държавите членки 
могат да признават междубраншови 

3. Чрез дерогация от параграф 1, по 
отношение на сектора на млякото и 
млечните продукти държавите членки 
могат да признават междубраншови 
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организации, които: организации, които:

a) официално са отправили искане 
да бъдат признати и са съставени от 
представители на икономически 
дейности, свързани с производството на 
сурово мляко и с поне един от следните 
етапи на веригата на доставка: 
преработката или търговията, в това 
число разпространението, на продукти 
от сектора на млякото и млечните 
продукти;

а) официално са отправили искане 
да бъдат признати и са съставени от 
представители на икономически 
дейности, свързани с производството на 
сурово мляко и с поне един от следните 
етапи на веригата на доставка: 
преработката или търговията, в това 
число разпространението, на продукти 
от сектора на млякото и млечните 
продукти;

б) са създадени по инициатива на 
всички или някои от представителите, 
посочени в буква а);

б) са създадени по инициатива на 
всички или някои от представителите, 
посочени в буква а);

в) като вземат предвид интересите 
на своите членове и на потребителите, 
извършват в един или повече региони на 
Съюза една или повече от следните 
дейности:

в) като вземат предвид интересите 
на своите членове и на потребителите, 
извършват в един или повече региони на 
Съюза една или повече от следните 
дейности:

i) повишаване на знанията и на 
прозрачността на производството и на 
пазара, включително чрез 
публикуването на статистически данни 
за цените, количествата и сроковете на 
сключените предходни договори за 
доставка на сурово мляко и чрез 
осигуряването на анализи на 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално, национално и 
международно равнище;

i) повишаване на знанията и на 
прозрачността на производството и на 
пазара, включително чрез 
публикуването на статистически данни 
за цените, количествата и сроковете на 
сключените предходни договори за 
доставка на сурово мляко и чрез 
осигуряването на анализи на 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално, национално и 
международно равнище;

ii) съдействие за по-добро 
координиране на пускането на пазара на 
продукти от сектора на млякото и 
млечните продукти, по-специално 
посредством научни изследвания и 
пазарни проучвания;

ii) съдействие за по-добро 
координиране на пускането на пазара на 
продукти от сектора на млякото и 
млечните продукти, по-специално 
посредством научни изследвания и 
пазарни проучвания;

iii) насърчаване на потреблението и 
предоставяне на информация относно 
млякото и млечните продукти на 
вътрешния и външния пазар;

iii) насърчаване на потреблението и 
предоставяне на информация относно 
млякото и млечните продукти на 
вътрешния и външния пазар;

iv) проучване на потенциалните 
пазари за износ;

iv) проучване на потенциалните 
пазари за износ;

v) изготвяне, в съответствие с 
правилата на Съюза, на типови образци 
на договори за продажбата на сурово 

v) изготвяне, в съответствие с 
правилата на Съюза, на типови образци 
на договори за продажбата на сурово 
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мляко на изкупвачите или доставянето 
на преработени продукти на 
дистрибуторите и търговците на дребно, 
като отчитат нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазара;

мляко на изкупвачите или доставянето 
на преработени продукти на 
дистрибуторите и търговците на дребно, 
като отчитат нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазара;

vi) предоставяне на информация и 
провеждане на проучвания, необходими 
за ориентиране на производството към 
продукти, които са по-добре съобразени 
с пазарните изисквания и с вкусовете и 
очакванията на потребителите, най-вече 
по отношение на качеството на 
продуктите и опазването на околната 
среда;

vi) предоставяне на информация и 
провеждане на проучвания, необходими 
за ориентиране на производството към 
продукти, които са по-добре съобразени 
с пазарните изисквания и с вкусовете и 
очакванията на потребителите, най-вече 
по отношение на качеството на 
продуктите и опазването на околната 
среда;

vii) поддържане и развитие на 
производствения потенциал на сектора 
на млякото и млечните продукти, inter 
alia, чрез насърчаване на иновациите и 
оказване на подкрепа за програмите за 
приложна научноизследователска и 
развойна дейност с оглед на 
използването на целия потенциал на 
млякото и млечните продукти, по-
специално с цел създаване на продукти 
с добавена стойност, които са по-
привлекателни за потребителите;

vii) поддържане и развитие на 
производствения потенциал на сектора 
на млякото и млечните продукти, inter 
alia, чрез насърчаване на иновациите и 
оказване на подкрепа за програмите за 
приложна научноизследователска и 
развойна дейност с оглед на 
използването на целия потенциал на 
млякото и млечните продукти, по-
специално с цел създаване на продукти 
с добавена стойност, които са по-
привлекателни за потребителите;

viii) търсене на начини за 
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти, 
подобряване на управлението на други 
вложени продукти и подобряване на 
безопасността на храните и на здравето 
на животните;

viii) търсене на начини за 
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти, 
подобряване на управлението на други 
вложени продукти и подобряване на 
безопасността на храните и на здравето 
на животните;

ix) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и предлагането 
на пазара;

ix) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и предлагането 
на пазара;

x) използване на потенциала на 
биологичното земеделие, опазване и 
насърчаване на този тип земеделие, 
както и на производството на продукти 
с наименования за произход, означения 
за качество и географски указания;

x) използване на потенциала на 
биологичното земеделие, опазване и 
насърчаване на този тип земеделие, 
както и на производството на продукти 
с наименования за произход, означения 
за качество и географски указания;

xi) насърчаване на интегрираното xi) насърчаване на интегрираното 
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производство или други 
екологосъобразни производствени 
методи;

производство или други 
екологосъобразни производствени 
методи;

xii) определяне на стандартни клаузи 
за споделяне на стойността по смисъла 
на член 172а, включително пазарните 
печалби и загуби, с цел да се установи 
как се разпределят помежду им 
евентуалните промени на съответните 
пазарни цени на засегнатите продукти 
или на други стокови пазари; както и

xii) определяне на стандартни клаузи 
за споделяне на стойността по смисъла 
на член 172а, включително пазарните 
печалби и загуби, с цел да се установи 
как се разпределят помежду им 
евентуалните промени на съответните 
пазарни цени на засегнатите продукти 
или на други стокови пазари; както и

xiii) изпълнение на мерки за 
предотвратяване и управление на 
рисковете за здравето на животните, 
защитата на растенията и околната 
среда.

xiii) изпълнение на мерки за 
предотвратяване и управление на 
рисковете за здравето на животните, 
защитата на растенията и околната 
среда.

Or. fr
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Изменение277/rev
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Беноа Бито
от името на групата GUE/NGL
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 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Вмъква се следният член:
„Член 219б 
Мерки за стабилизиране на 
производството в периоди на сериозни 
смущения на пазара
1. Когато Комисията е приела 
делегирани актове съгласно член 219а, 
ако има вероятност сериозните 
дисбаланси на пазара да продължат 
или да се задълбочат, на Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 227 за допълване 
на настоящия регламент, за да 
допълни мерките по член 219а, като 
въведе такса за всички производители 
от сектор, посочен в член 1, 
параграф 2, които увеличават 
доставките си в сравнение със същия 
период на предходната година:
a) за същия период, определен по 
член 219а, при надлежно обосновани 
наложителни причини;
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б) за нов период на намаляване, 
ако участието на производителите 
по член 219а не е било достатъчно за 
възстановяване на равновесието на 
пазара.
2. При задействането на 
мярката, посочена в параграф 1, 
Комисията взема под внимание 
промяната на производствените 
разходи, особено разходите за 
входящите производствени ресурси.
3. С цел да се гарантира, че 
схемата се изпълнява ефективно и 
правилно, Комисията е оправомощена 
да приема, в съответствие с член 227, 
делегирани актове, допълващи 
настоящия регламент, за определяне 
на:
a) размера и регулиращите 
условия на таксата, наложена на 
производителите, които увеличават 
своите обеми или количества в 
периода на намаляване;
б) специфичните условия за 
прилагането и допълването на тази 
схема със схемата за намаляване на 
обема на производството, посочена в 
член 219а.
4. Ако е необходимо, тези мерки 
могат да се придружават от други 
мерки съгласно настоящия 
регламент, по-специално 
предвидените в член 222.
5. Ако мерките, предприети в 
съответствие с член 219а и 
параграфи 1—4 от настоящия член, 
все още са недостатъчни за 
преодоляване на сериозни дисбаланси 
на пазара, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 227 за допълване на мерките, 
предвидени в член 219а и в настоящия 
член, чрез налагане на задължително 
намаляване на обема за определен 
период от време на всички 
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производители в един от секторите, 
изброени в член 1, параграф 2 от 
настоящия регламент. В този случай 
се налага такса на всички 
производители, които не намаляват 
производството си с необходимия 
процент.
Задължителните ограничения по 
отношение на обема се въвеждат 
или:
a) по време на същия период като 
този, определен в член 219а, по 
надлежно обосновани наложителни 
причини; или
б) по време на нов период на 
намаляване, ако участието на 
производителите в съответствие с 
член 219а и/или настоящия член не е 
било достатъчно за възстановяване 
на равновесието на пазара.
Новият период на намаляване, 
посочен във втора алинея, буква б), 
може да бъде удължен, ако е 
необходимо. С цел да се осигури 
ефикасното и правилно изпълнение на 
схемата, Комисията се оправомощава 
да приема, в съответствие с член 227, 
делегирани актове за допълване на 
настоящия регламент с цел 
определяне на следното:
a) продължителността на 
периода на задължително намаляване 
на обемите на производството и ако е 
необходимо, неговото удължаване;
б) процента на задължително 
намаляване за всеки производител;
в)  равнището и условията на 
таксата, налагана на 
производителите, които не намалят 
производствените си обеми през 
периода на намалено производство;
г) специфичните условия за 
прилагането на това задължително 
намаляване на производството в 
съответствие с член 219а и 
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параграфи 1—4 от настоящия член.“

Or. fr


