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6.3.2013 B7-0080/352 

Изменение  352 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 94 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(94) Единният пазар включва търговска 

система по външните граници на Съюза. 

Тази търговска система следва да 

включва вносни мита и 

възстановявания при износ и по 

правило следва да стабилизира пазара 

на Съюза. Търговската система следва 

да се основава на ангажиментите, 

приети съгласно Уругвайския кръг на 

многостранните търговски преговори и 

в двустранни споразумения. 

(94) Единният пазар включва търговска 

система по външните граници на Съюза. 

Тази търговска система следва да 

включва вносни мита и по правило 

следва да стабилизира пазара на Съюза. 

Търговската система следва да се 

основава на ангажиментите, приети 

съгласно Уругвайския кръг на 

многостранните търговски преговори и 

в двустранни споразумения. 

Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 

се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/353 

Изменение  353 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 107 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(107) Разпоредбите за отпускане на 

възстановявания при износ в трети 

държави, предвид разликата между 

цените в Съюза и на световния пазар, 

и попадащи в границите, поставени с 

поетите задължения по линия на 

СТО, следва да служат за осигуряване 

на участието на Съюза в 

международната търговия с 

определени продукти, попадащи в 

приложното поле на настоящия 

регламент. Субсидираният износ 

следва да се подчинява на ограничения 

по отношение на стойността и 

количеството. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 

се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 
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субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/354 

Изменение  354 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 108 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(108) Спазването на ограниченията по 

отношение на стойността следва да 

се гарантира в момента на 

определяне на възстановяванията при 

износ чрез мониторинг на 

плащанията съгласно правилата, 

отнасящи се до Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието. 

Мониторингът може да бъде улеснен 

чрез задължително предварително 

определяне на възстановяванията при 

износ, като се допуска 

възможността, в случай на 

диференцирани възстановявания при 

износ, за промяна в посоченото 

местоназначение в рамките на един 

географски район, където се прилага 

единна ставка на възстановяване при 

износ. В случай на промяна на 

местоназначението следва да се 

изплатят възстановяванията при 

износ, приложими за 

действителното местоназначение, 

като горната граница на сумата да е 

приложима за предварително 

определеното местоназначение. 

заличава се 
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Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 

се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/355 

Изменение  355 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 109 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(109) Спазването на количествените 

ограничения следва да се гарантира 

чрез надеждна и ефективна система 

за мониторинг. За тази цел 

отпускането на възстановяванията 

при износ следва да се обвърже с 

лицензия за износ. 

Възстановяванията при износ следва 

да се отпускат до наличните 

лимити, в зависимост от 

конкретното положение на всеки 

съответен продукт. Изключения от 

това правило следва да бъдат 

разрешени само в случай на 

преработени продукти, които не са 

изброени в приложение І към Договора 

и за които не важат ограниченията 

за обем. Следва да бъде предвидена 

възможност за дерогация от 

стриктното спазване на правила за 

управление, когато не съществува 

вероятност износът, за който се 

предоставят възстановявания при 

износ, да надвиши определените 

количества. 

заличава се 

Or. en 
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Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 

се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/356 

Изменение  356 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 110 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(110) В случай на износ на живи 

животни от рода на едрия рогат 

добитък следва да бъде предвидена 

възможност възстановяванията при 

износ да се предоставят и изплащат 

само ако са спазени установените в 

законодателството на Съюза 

разпоредби относно хуманното 

отношение към животните, и по-

специално защитата на животните 

по време на транспортиране. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 

се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/357 

Изменение  357 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 111 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(111) С цел да се гарантира равен 

достъп до възстановяванията при 

износ за износителите на 

обхванатите от настоящия 

регламент селскостопански 

продукти, на Комисията следва да се 

делегира правомощието да приема 

някои актове в съответствие с 

член 290 от Договора по отношение 

на прилагането на някои правила за 

селскостопански продукти към 

продуктите, изнасяни под формата 

на преработени продукти. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 

се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/358 

Изменение  358 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 112 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(112) С цел да се насърчат 

износителите да спазват условията 

за хуманно отношение към 

животните и да се даде възможност 

на компетентните органи да 

контролират правилното 

предоставяне на възстановяванията 

при износ, когато това зависи от 

спазването на изискванията за 

хуманно отношение към животните, 

на Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема някои 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора по отношение на спазването 

на изискванията за хуманно 

отношение към животните извън 

митническата територия на Съюза, 

включително използването на 

независими трети страни. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 
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се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/359 

Изменение  359 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 113 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(113) С цел да се гарантира, че 

операторите спазват своите 

задължения при участие в тръжни 

процедури, на Комисията следва да се 

делегира правомощието да приема 

някои актове в съответствие с 

член 290 от Договора по отношение 

на определянето на главното 

изискване, което обуславя 

освобождаването на гаранциите за 

лицензии в случаите на 

възстановявания при износ, 

определени чрез тръжна процедура. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 

се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/360 

Изменение  360 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти (Общ 

регламент за ООП) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Съображение 114 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(114) С цел да се сведе до минимум 

административната тежест за 

операторите и компетентните 

органи, на Комисията следва да се 

делегира правомощието да приема 

някои актове в съответствие с 

член 290 от Договора по отношение 

на актовете за определяне на 

праговете, под които може да не се 

изисква спазване на задължението за 

издаване или представяне на лицензия 

за износ, за определяне на 

местоназначенията или операциите, 

за които може да бъде обосновано 

освобождаване от задължението за 

представяне на лицензия за износ, и за 

разрешаване в обосновани ситуации 

лицензиите за износ да бъдат 

издавани впоследствие. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Експортните субсидии изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест върху производителите от трети държави, много от които са от развиващи 
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се страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага те да 

останат на нулево равнище, като обаче в извънредни кризисни ситуации би могло да 

бъдат задействани. ЕС трябва да изпълни своя ангажимент от министерската 

конференция на СТО през 2005 г. за постепенното преустановяване на всички такива 

субсидии до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на гражданите. 

 


