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6.3.2013 B7-0080/373 

Изменение  373 

Elisabeth Jeggle 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 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 

Обхват 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:  

1. В степента, необходима, за да се даде 

възможност за износ на базата на 

котировки или цени за тези продукти на 

световния пазар, когато условията на 

вътрешния пазар попадат в обхвата 

на описаните в член 154, параграф 1 

условия и в рамките на ограниченията, 

произтичащи от споразумения, 

сключени в съответствие с член 218 от 

Договора и в съответствие с член 3, 

параграф 5 от Договора за 

Европейския съюз, 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:  

а) продуктите от следните сектори, 

предназначени за износ без по-

нататъшна преработка:  

i) зърнени култури,  i) зърнени култури,  

ii) ориз,  ii) ориз,  

iii) захар, по отношение на продуктите, 

изброени в приложение I, част III, 

букви б)—г) и ж),  

iii) захар, по отношение на продуктите, 

изброени в приложение I, част III, 

букви б)—г) и ж),  

iv) говеждо и телешко месо,  iv) говеждо и телешко месо, без живи 

животни от рода на домашния едър 
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рогат добитък с кодове по КН 0102,  

v) мляко и млечни продукти,  v) мляко и млечни продукти,  

vi) свинско месо,  vi) свинско месо, без живи животни 

от рода на свинете, домашни видове с 

кодове по КН 0103,  

vii) яйца, vii) яйца,  

viii) птиче месо;  viii) птиче месо, без живи домашни 

птици с кодове по КН 0105;  

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).  

б) продуктите, изброени в буква а), 

подточки i)—iii), v), vi) 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, 

включително продуктите, изнесени 

под формата на стоки, които не са 

включени в приложение I към 

Договора, в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 578/2010 на 

Комисията от 29 юни 2010 г., 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.  

2. Възстановяванията при износ за 

продуктите, изнасяни под формата на 

преработени стоки, не надвишават 

възстановяванията, приложими за 

същите продукти, изнасяни без по-

нататъшна преработка.  

 2а. Без да се засяга прилагането на 

член 154, параграф 1 и член 159, 

възстановяването за продуктите, 

посочени в параграф 1, е 0 евро. 

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.  

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.  
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6.3.2013 B7-0080/374 

Изменение  374 

Elisabeth Jeggle 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 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 

приема делегирани актове в 
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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 

 

 


