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6.3.2013 B7-0080/361 

Изменение  361 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 115 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(115) С цел съобразяване с 

практическите ситуации, в които е 

оправдана пълна или частична 

допустимост до възстановявания при 

износ, и с цел подпомагане на 

операторите да покрият 

потребностите в периода между 

представянето на заявлението и 

окончателното изплащане на 

възстановяването при износ, на 

Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема някои 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора по отношение на мерките, 

отнасящи се до: друга дата за 

възстановяването; последствията по 

отношение на плащането на 

възстановяването при износ, когато 

продуктовият код или 

местоназначение, посочени в 

лицензията, не отговарят на 

действителния продукт или 

местоназначение; авансово плащане 

на възстановяванията при износ, в 

това число условията за представяне 

и освобождаване на гаранция; 

проверки и доказателства, когато 

има съмнения относно 

заличава се 
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действителното местоназначение на 

продуктите, в това число 

възможността за реимпорт в 

митническата територия на Съюза; 

местоназначенията, които се 

считат за износ от Съюза, и 

включването на местоназначения в 

рамките на митническата 

територия на Съюза, които са 

допустими за възстановявания при 

износ. 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/362 

Изменение  362 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 116 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(116) С цел да се гарантира, че 

продуктите, които се ползват от 

възстановявания при износ, се 

изнасят от митническата 

територия на Съюза, и да се избегне 

тяхното връщане в тази територия, 

както и за да се сведе до минимум 

административната тежест за 

операторите при генерирането и 

предоставянето на доказателства, че 

продуктите, за които има 

възстановявания при износ, са 

пристигнали в държавата на 

местоназначение — при 

диференцираните възстановявания, 

на Комисията следва да се делегира 

правомощието да приема някои 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора по отношение на мерките, 

отнасящи се до: срока, в който 

трябва да бъде приключено 

напускането на митническата 

територия на Съюза, в това число 

времето за временно повторно 

въвеждане; обработката, на която 

продуктите, ползващи се от 

възстановявания при износ, могат да 

заличава се 
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бъдат подложени през този период; 

доказателството за достигане до 

местоназначението — при 

диференцираните възстановявания; 

праговете на възстановявания и 

условията, при които износителите 

могат да бъдат освободени от 

задължението за представяне на 

такова доказателство; и условията 

за одобряване от независими трети 

страни на доказателството за 

достигане на местоназначението — 

при диференцираните 

възстановявания. 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Изменение  363 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 117 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(117) С цел да се вземат предвид 

специфичните характеристики на 

различните сектори, на Комисията 

следва да се делегира правомощието 

да приема някои актове в 

съответствие с член 290 от Договора 

по отношение на специфичните 

изисквания и условия по отношение 

на операторите и продуктите, 

отговарящи на условията за 

възстановяване при износ, в това 

число по-специално определението и 

характеристиките на продуктите, 

както и установяването на 

коефициенти за целите на 

изчисляване на възстановяванията 

при износ. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 
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при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Изменение  364 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 133 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 133 заличава се 

Обхват  

1. В степента, необходима, за да се 

даде възможност за износ на базата 

на котировки или цени за тези 

продукти на световния пазар и в 

рамките на ограниченията, 

произтичащи от споразумения, 

сключени в съответствие с член 218 

от Договора, разликата между тези 

котировки или цени и цените в Съюза 

може да бъде покрита от 

възстановявания при износ за: 

 

a) продуктите от следните сектори, 

предназначени за износ без по-

нататъшна преработка: 

 

i) зърнени култури,  

ii) ориз,  

iii) захар, по отношение на 

продуктите, изброени в приложение I, 

част III, букви б)—г) и ж), 

 

iv) говеждо и телешко месо,  

v) мляко и млечни продукти;  
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vi) свинско месо,  

vii) яйца;  

viii) птиче месо;  

б) Продуктите, изброени в буква а), 

подточки i)—iii), v) и vii) от 

настоящия параграф, предназначени 

за износ под формата на преработени 

стоки в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1216/2009 на 

Съвета от 30 ноември 2009 г. за 

определяне на търговския режим, 

приложим за някои стоки, получени 

от преработката на селскостопански 

продукти и под формата на 

продуктите, съдържащи захар, 

изброени в приложение І, част Х, 

буква б). 

 

2. Възстановяванията при износ за 

продуктите, изнасяни под формата 

на преработени стоки, не 

надвишават възстановяванията, 

приложими за същите продукти, 

изнасяни без по-нататъшна 

преработка. 

 

3. Чрез актове за изпълнение 

Комисията приема необходимите 

мерки за прилагане на настоящия 

член. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 162, параграф 2. 

 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Изменение  365 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 134 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 134 заличава се 

Разпределение на възстановяванията 

при износ 

 

Количествата, които могат да бъдат 

изнесени с възстановяване при износ, 

се разпределят по метод, който: 

 

a) е най-подходящ с оглед естеството 

на продукта и ситуацията на 

съответния пазар и позволява най-

ефикасно да се използват наличните 

ресурси, като се отчитат 

ефикасността и структурата на 

износа от Съюза и тяхното 

въздействие върху равновесието на 

пазара, без да се създава 

дискриминация между съответните 

оператори, и по-специално между 

големи и малки оператори; 

 

б) създава най-малко 

административни затруднения за 

операторите, като се вземат предвид 

административните изисквания. 

 

Or. en 
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Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/366 

Изменение  366 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 135 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 135 заличава се 

Определяне на размера на 

възстановяванията при износ 

 

1. Едни и същи възстановявания при 

износ се прилагат за едни същи 

продукти в целия Съюз. Те могат да 

варират според местоназначението, 

особено когато това е необходимо 

поради състоянието на световния 

пазар, специфичните изисквания на 

някои пазари или задълженията, 

произтичащи от споразумения, 

сключени в съответствие с член 218 

от Договора. 

 

2. Мерките за определяне на размера 

на възстановяванията се приемат от 

Съвета в съответствие с член 43, 

параграф 3 от Договора. 

 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

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

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Изменение  367 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 136 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 136 заличава се 

Предоставяне на възстановявания 

при износ 

 

 

1. Възстановяванията за продуктите, 

изброени в член 133, параграф 1), 

буква а), изнасяни като такива без по-

нататъшна преработка, се 

предоставят само след подаване на 

заявление и представяне на лицензия 

за износ. 

 

2. Възстановяването, приложимо за 

продуктите, изброени в член 133, 

параграф 1, буква а), е 

възстановяването, приложимо в деня 

на подаване на заявлението за 

лицензия, или възстановяването, 

произтичащо от съответната 

тръжна процедура, а при 

диференцирани възстановявания — 

възстановяването, приложимо в 

същия ден: 

 

a) за местоназначението, посочено в 

лицензията; или 
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б) за действителното 

местоназначение, ако то се различава 

от посоченото в лицензията, като в 

този случай приложимата сума не 

надвишава сумата, приложима за 

посоченото в лицензията 

местоназначение. 

 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

може да приема подходящи мерки за 

предотвратяване на злоупотребата с 

гъвкавите правила, предвидени в 

настоящия параграф. Тези мерки 

могат по-специално да се отнасят до 

процедурата за подаване на заявления. 

 

3. Като се отчита необходимостта 

да се гарантира равен достъп до 

възстановявания при износ за 

износителите на продуктите, 

изброени в приложение I към 

Договора, и на преработените от тях 

продукти, Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 160 от 

настоящия регламент за прилагането 

на параграфи 1 и 2 от настоящия 

член спрямо продуктите, посочени в 

член 133, параграф 1, буква б) от 

настоящия регламент. 

 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

може да приема необходимите мерки 

за прилагане на настоящия параграф. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

 

4. Възстановяването се изплаща при 

представяне на доказателства, че: 

 

a) продуктите са напуснали 

митническата територия на Съюза в 

съответствие с режим износ, посочен 

в член 161 от Митническия кодекс; 

 

б) при диференцирано възстановяване, 
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продуктите са били внесени в 

посоченото в лицензията 

местоназначение или друго 

местоназначение, за което е било 

определено възстановяване, без да се 

засяга параграф 2, буква б). 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Изменение  368 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 137 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 137 заличава се 

Възстановявания при износ на живи 

животни в сектора на говеждото и 

телешкото месо 

 

1. По отношение на продуктите от 

сектора на говеждото и телешкото 

месо предоставянето и изплащането 

на възстановявания при износ на 

живи животни се извършва само при 

спазване на разпоредбите, установени 

в законодателството на Съюза във 

връзка с хуманното отношение към 

животните, и по-специално 

защитата на животните по време на 

транспортиране. 

 

2. Като се отчита необходимостта 

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, 

Комисията се оправомощава да 
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приема делегирани актове в 

съответствие с член 160 относно 

спазването на изискванията за 

хуманно отношение към животните 

извън митническата територия на 

Съюза, включително използването на 

независими трети страни. 

3. Чрез актове за изпълнение 

Комисията може да приема 

необходимите мерки за прилагане на 

настоящия член. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Изменение  369 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 138 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 138 заличава се 

Лимити при износ  

Количествените ограничения, 

произтичащи от споразуменията, 

сключени в съответствие с член 218 

от Договора, се спазват на основата 

на лицензии за износ, издавани за 

референтните периоди, които се 

прилагат за съответните продукти. 

 

Комисията може да приема актове за 

изпълнение, необходими за спазването 

на количествените ограничения, 

включително за прекратяване или 

ограничаване на издаването на 

лицензии за износ, когато 

ограниченията са или могат да бъдат 

превишени. По отношение на 

спазването на задълженията, 

произтичащи от Споразумението за 

селското стопанство на СТО, 

приключването на референтния 

период не засяга действителността 

на лицензиите за износ. 

 

Or. en 
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Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Изменение  370 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 139 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Изменение  371 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 140 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 140 заличава се 

Изпълнителни правомощия в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане 

 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

приема необходимите мерки за 

прилагане на настоящия раздел, по-

специално: 

 

a) относно преразпределянето на 

разрешените за износ количества, 

които не са били разпределени или 

оползотворени; 

 

б) относно продуктите, посочени в 

член 133, параграф 1), буква б).  

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 
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тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Изменение  372 

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 за започване на междуинституционални преговори и за мандат за тяхното 

провеждане относно обща 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 

Член 141 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 141 заличава се 

Други изпълнителни правомощия  

Чрез актове за изпълнение Комисията 

може да определя коефициенти за 

коригиране на възстановяванията при 

износ в съответствие с правилата, 

приети съгласно член 139, параграф 6. 

 

Or. en 

Обосновка 

Субсидиите за износ изкривяват международните пазари и налагат неразумна 

тежест на производителите от трети държави, много от които са в развиващи се 

страни. Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага тези 

субсидии да бъдат поддържани на ниво нула евро, но да могат да бъдат активирани 

при изключителни обстоятелства на криза. ЕС трябва да спази ангажимента си, 

поет на Министерската среща на СТО през 2005 г., за постепенното премахване на 

всички техни форми до 2013 г. В противен случай ще загубим доверието на 

гражданите. 

 

 


