
 

AM\929592BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0080/390 

Изменение  390 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

Britta Reimers 

от нейно име 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0080/2013 

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 109 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 109 заличава се 

Организации на оператори   

За целите на настоящия регламент 

организациите на оператори в 

сектора на маслиновото масло и 

трапезните маслини се състоят от 

признати организации на 

производители, признати 

междубраншови организации или 

признати организации на други 

оператори или техни асоциации. 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/391 

Изменение  391 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

Britta Reimers 

от нейно име 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0080/2013 

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 110 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/392 

Изменение  392 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

Britta Reimers 

от нейно име 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0080/2013 

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 111 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 111 заличава се 

Финансови вноски на нечленове  

Когато обхватът на правилата на 

призната организация на 

производители, призната асоциация 

на организации на производители или 

призната междубраншова 

организация се разширява съгласно 

член 110 и дейностите, за които се 

отнасят споменатите правила, са от 

общ икономически интерес на 

лицата, чиито дейности са свързани 

със съответните продукти, 

държавата-членка, която е 

извършила признаването, може да 

вземе решение физическите лица или 

групите, които не членуват в 

организацията, но се ползват от 

въпросните дейности, да плащат на 

организацията пълния размер или 

част от финансовите вноски, 

плащани от членовете й. доколкото 

тези вноски са предназначени за 

покриване на разходите, извършени 
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пряко в резултат от упражняването 

на въпросните дейности. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Изменение  393 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

Britta Reimers 

от нейно име 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0080/2013 

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 

Част 2 - дял 2 - глава 3 - раздел 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Коригиране на предлагането заличава се 

Мерки за улесняване на корекциите в 

предлагането спрямо пазарните 

изисквания 

 

 

Като се отчита необходимостта от 

насърчаване на действията, 

извършвани от организациите, 

посочени в членове 106—108, за 

улесняване на корекциите на 

предлагането спрямо пазарните 

изисквания, с изключение на 

действията, свързани с изтегляне от 

пазара, Комисията се оправомощава 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 160 по 

отношение на секторите на живите 

растения, говеждото и телешкото 

месо, свинското месо, овчето и 

козето месо, яйцата и птичето месо 

относно мерките: 

 

a) за подобряване на качеството;  

б) за насърчаване на по-добра 

организация на производството, 

 



 

AM\929592BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

преработката и предлагането на 

пазара; 

в) за улесняване на отчитането на 

тенденциите в пазарните цени; 

 

г) за даване на възможност за 

изготвяне на краткосрочни и 

дългосрочни прогнози въз основа на 

използваните средства за 

производство. 

 

Правила за предлагане на пазара с цел 

подобряване и стабилизиране на 

работата на общия пазар на вина  

 

 

С цел да се подобри и стабилизира 

функционирането на общия пазар на 

вина, включително на грозде, гроздова 

мъст и вината, от които те са 

произведени, държавите-членки 

производителки могат да определят 

правила за предлагане на пазара с 

оглед регулиране на предлагането, по-

специално чрез решения, взети от 

междубраншовите организации, 

признати съгласно член 108. 

 

Тези правила са пропорционални на 

преследваната цел и: 

 

a) не са свързани с каквато и да било 

операция след първото предлагане на 

пазара на съответния продукт; 

 

б) не позволяват фиксиране на 

цените, включително когато цените 

са установени като насока или 

препоръка; 

 

в) не водят до липса на значително 

количество от реколтата, което 

иначе би било налично; 

 

г) не създават възможност за отказ 

да бъдат издадени на национално 

равнище и на равнището на Съюза 

сертификати, необходими за 

движението и предлагането на пазара 

на вина, когато предлагането на 

пазара е в съответствие с тези 
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правила. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Изменение  394 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0080/2013 

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 130а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 130а 

 Временно преустановяване на 

прилагането на вносни мита в 

сектора на захарта 

 1. Комисията може да приема актове 

за изпълнение и така временно да 

преустановява изцяло или частично 

прилагането на вносните мита за 

определени количества от следните 

продукти, с цел да се гарантира 

нужното снабдяване на европейския 

пазар на захар: 

 а) захар под код по КН 1701; 

 б) изоглюкоза под кодове по 

КН 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 и 

1702 90 30. 

 Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

 2. До 30 ноември всяка година 

Комисията ще прави прогноза 

относно очаквания обем на вноса на 

тръстикова захар в Съюза за 

съответната пазарна година. Тази 
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прогноза се основава на оценка на 

вноса на тръстикова захар в Съюза 

съгласно търговските споразумения 

между Съюза и държавите, изнасящи 

тръстикова захар. 

 3. Когато прогнозата по параграф 2 

касае внос на по-малко от 3,5 милиона 

тона, Комисията приема актове за 

изпълнение по параграф 1 за внос на 

тръстикова захар, равняващ се на 

сумата, която не достига за 

реализиране на прогнозния внос от 3,5 

милиона тона. Този допълнителен 

внос се организира така, че да се 

запази предпочитанието към 

държавите, чийто износ на 

тръстикова захар за Съюза вече се 

обмитява с нулева ставка. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/395 

Изменение  395 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0080/2013 

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 154 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Като се отчита необходимостта от 

ефикасна и ефективна реакция на 

опасността от смущения на пазара, 

предизвикани от значителни 

повишения или спадове в цените на 

вътрешните или външните пазари, или 

вследствие други фактори с 

отражение върху пазара, Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 160, с 

които да приема необходимите мерки за 

съответния сектор при спазване на 

задълженията, произтичащи от 

споразуменията, сключени в 

съответствие с член 218 от Договора. 

Предвид втора алинея и като се отчита 

необходимостта от ефикасна и 

ефективна реакция на значителната 

опасност от сериозни смущения на 

пазара поради фактори, които водят 

или които има голяма вероятност да 

доведат до значителни повишения или 

спадове в цените на вътрешните или 

външните пазари, Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 160, с 

които да приема необходимите мерки за 

съответния сектор при спазване на 

задълженията, произтичащи от 

споразуменията, сключени в 

съответствие с член 218 от Договора, 

ако всички други мерки по настоящия 

регламент се окажат недостатъчни. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Изменение  396 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0080/2013 

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 

Приложение XYX (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ XYZ 

 Национални тавани по член 54, буква 

a) 

 Германия 2 277 000 

 Полша 300 000 

Or. en 

 

 


