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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0080/375 

Изменение  375 

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García 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 

Съображение 91а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (91а) При все това предвид 

цикличните кризи в сектора и 

нестабилността на цените и с цел 

избягване на влошаване на 

положението и гарантиране на 

жизнеспособността на 

стопанствата, квотната система за 

мляко трябва да остане в сила до 

2020 г., за да се установят други мерки 

и да се анализират последиците от 

тях. По този начин ще може да се 

гарантира равновесието на пазара, да 

се осигури непрекъснатото 

снабдяване на пазара на Съюза с 

мляко и млечни продукти и да се 

сведат до минимум 

неблагоприятните последици, които 

отменянето на тази система би 

имало за производителите на мляко 

на местно, регионално и национално 

равнище. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/376 

Изменение  376 

Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García 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 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) разпоредбите, отнасящи се до 

системата за ограничаване на 

производството на мляко, посочена в 

част ІІ, дял І, глава III — до 31 март 

2015 г.; 

б) разпоредбите, отнасящи се до 

системата за ограничаване на 

производството на мляко, посочена в 

част ІІ, дял І, глава III и приложения IX 

и X — до 31 март 2020 г.; 

Or. pt 

 

 


