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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0080/407 

Изменение  407 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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
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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013  

B7-0080/408 

Изменение  408 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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 

Or. en 



 

AM\929540BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/409 

Изменение  409 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/410 

Изменение  410 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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 

(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 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/411 

Изменение  411 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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 



 

AM\929540BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/412 

Изменение  412 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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. 

(112) С цел да се насърчат износителите 

да спазват условията 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. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/413 

Изменение  413 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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 



 

AM\929540BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/414 

Изменение  414 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/415 

Изменение  415 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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 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 

заличава се 



 

AM\929540BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

има съмнения относно 

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 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/416 

Изменение  416 

Britta Reimers, 

от името на групата ALDE 

 

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 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 


