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6.3.2013 B7-0080/417 

Изменение  417 

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 във връзка с установяване на 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 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/418 

Изменение  418 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  На редовни интервали Комисията, 

чрез актове за изпълнение, адаптира 

референтните цени, посочени в 

параграф 1. Тези интервали могат да 

се различават между отделните 

категории продукти и отчитат 

модела на нестабилност на цените за 

всяка категория продукти. 

 
Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението предвижда редовни промени на цените (това означава повече 

предвидимост за селскостопанските производители). Цените се променят от 

Комисията (а не от ЕП и Съвета), което гарантира, че те се променят поради 

технически (а не поради политически) основания. ЕП и Съветът обаче могат да 

определят критериите, които трябва да бъдат прилагани от Комисията при 

адаптирането на цените. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/419 

Изменение  419 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  ба) За целите на настоящия член 

Европейският парламент и Съветът 

приемат в съответствие с член 43, 

параграф 2 от Договора списък с 

критерии, които Комисията прилага 

при адаптирането на референтните 

цени. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението предвижда редовни промени на цените (това означава повече 

предвидимост за селскостопанските производители). Цените се променят от 

Комисията (а не от ЕП и Съвета), което гарантира, че те се променят поради 

технически (а не поради политически) основания. ЕП и Съветът обаче могат да 

определят критериите, които трябва да бъдат прилагани от Комисията при 

адаптирането на цените. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Изменение  420 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  За целите на настоящия член 

Европейският парламент и Съветът 

приемат в съответствие с член 43, 

параграф 2 от Договора списък с 

критерии, които Комисията прилага 

при адаптирането на референтните 

цени. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението предвижда редовни промени на цените (това означава повече 

предвидимост за селскостопанските производители). Цените се променят от 

Комисията (а не от ЕП и Съвета), което гарантира, че те се променят поради 

технически (а не поради политически) основания. ЕП и Съветът обаче могат да 

определят критериите, които трябва да бъдат прилагани от Комисията при 

адаптирането на цените. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/421 

Изменение  421 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 160, когато е 

необходимо, за да се осигури 

прозрачност на пазара, за определяне на 

условията, при които тя може да реши 

да предостави помощ за частно 

складиране на продуктите, изброени в 

член 16, като отчита средните пазарни 

цени, регистрирани в Съюза, и 

референтните цени за съответните 

продукти или необходимостта да се 

реагира на особено трудна пазарна 

ситуация или икономически развития в 

сектора в една или повече държави-

членки. 

1. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 160, когато е 

необходимо, за да се осигури 

прозрачност на пазара, за определяне на 

условията, при които тя може да реши 

да предостави помощ за частно 

складиране на продуктите, изброени в 

член 16, като отчита средните пазарни 

цени, регистрирани в Съюза, и 

референтните цени за съответните 

продукти или необходимостта да се 

реагира на особено трудна пазарна 

ситуация или икономически развития в 

сектора в една или повече държави-

членки. Комисията се оправомощава 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 160 за 

определяне на годишен референтен 

ценови индекс, като отчита 

посочените елементи за активиране 

на частното складиране. 

 
 

Or. en 
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Обосновка 

 

Нашето предложение гарантира, че ще има ясни критерии за ситуациите, при които 

може да се отпуска помощ за частно складиране.
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/422 

Изменение  422 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Чрез актове за изпълнение Комисията 

определя максималния размер на 

помощите за мерки за изтегляне от 

пазара, бране на плодове и зеленчуци, 

докато са още зелени, и за небране, 

както е посочено в параграф 2, като 

взема под внимание производствените 

разходи и периодично актуализира 

размера на помощта. 

 
Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

Or. en 

 

Обосновка 

 

Изменението засилва ефективността на изтеглянето от пазара. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Изменение  423 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 – точка 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (1a) максимален размер на помощи за 

мерки за изтегляне от пазара, бране 

на плодове и зеленчуци, докато са още 

зелени, и за небране. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Изменение  424 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 100 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 100а 

 Времетраене 

 
С изключение на член 101, 

параграфи 1, 2б, 2г и 2д и на член 101а, 

настоящият раздел се прилага до края 

на пазарната 2017/2018 година. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Изменение  425 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 101 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 101а 

 Временен механизъм за управление на 

пазара 

 До изтичане на срока на квотната 

система ще се използва временен 

механизъм за управление на пазара, с 

цел да се поддържа равновесието на 

пазара, като автоматично се 

задействат следните мерки: 

 - временно преустановяване на 

прилагането на вносни мита, както 

се посочва в член 130б; както и 

 - освобождаване на количества извън 

квотите, както се посочва в член 

101л, параграф 1, буква д), ако са 

налице такива във обеми, които са 

сравними с обемите, разпределени при 

временното преустановяване на 

прилагането на вносни мита, при 

нулева такса. 

  Временният механизъм за управление 

на пазара ще се задейства 

автоматично веднага щом данните 

на Европейската комисия за 
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внесената сурова захар достигнат 

равнище под 3,5 млн. тона за 

пазарната година. Тези оценки се 

извършват за всяка пазарна година, с 

най-късна начална дата 30 октомври. 

 Преди 1 март 2014 г. Европейската 

комисия ще определи, чрез делегиран 

акт, приет съгласно член 101, 

параграф 1б, всички необходими 

условия за прилагането на настоящия 

член. 

Or. en 

 

 

Обосновка 

 

Квотата за производството на захар ограничава производството на ЕС на 13,3 млн. 

тона бяла захар, а потреблението възлиза на около 16,8 млн. тона. Ако 

преференциалният внос не пристигне по план, трябва да се разрешат доставките на 

по-големи количества захар от други източници, за да няма дефицит на пазара на ЕС. 

За да се избегне дискриминацията между различните участници във веригата, всички 

те (а не само доставчиците) трябва да се ползват с равни условия на достъп до този 

временен механизъм за управление на пазара. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Изменение  426 

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 

Установяване на 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)(COD) – 2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 101 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 101б 

 Минимална цена на цвеклото 

 
1. Минималната цена на цвеклото в 

рамките на квотата е 26,29 евро/тон, 

до края на пазарната 

2017/2018 година. 

 
2. Минималната цена, посочена в 

параграф 1, се прилага за захарно 

цвекло със стандартно качество, 

определено в точка Б от 

приложение IІІ. 

 
3. От предприятията за 

производство на захар, които 

изкупуват цвекло в рамките на 

квотата, подходящо за преработка в 

захар и предназначено за преработка в 

захар в рамките на квотата, се 

изисква да заплащат най-малко 

минималната цена, коригирана с 

ценови повишения или намаления, 

съответстващи на отклонението от 

стандартното качество. 

 
С цел да се коригира цената, когато 

действителното качество на 

захарното цвекло се различава от 
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стандартното качество, 

повишенията и намаленията, 

посочени в първата алинея, се 

прилагат в съответствие с 

правилата, определени от Комисията 

чрез делегирани актове, приети 

съгласно член 101п, параграф 5. 

 
4. За количествата захарно цвекло, 

съответстващи на количествата 

индустриална захар или излишък от 

захар, които се облагат с 

предвидената в член 101о такса за 

свръхпроизводство, съответните 

предприятия за производство на захар 

коригират изкупната цена така, че 

тя да бъде най-малко равна на 

минималната цена за цвеклото в 

рамките на квотата. 

Or. en 

 

 

 


