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6.3.2013 B7-0080/427 

Изменение  427 

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 

Член 101 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 101a 

  Производство извън рамките на 

квотата 

 
1. Захарта, изоглюкозата или 

инсулиновият сироп, произведени през 

дадена пазарна година в превишение 

на квотата по член 101з, могат да 

бъдат: 

 
а) използвани за преработка на 

определени продукти, посочени в 

член 101м; 

 
б) пренесени към производствената 

квота за следващата пазарна година в 

съответствие с член 101н; 

 
в) използвани за специфичния режим 

на снабдяване за най-отдалечените 

региони в съответствие с [глава III 

от Регламент [предишен (ЕО) 

№ 247/2006]] на Европейския 

парламент и на Съвета; 

 
г) изнесени в рамките на 

количествените ограничения, 

определени от Комисията чрез 

актове за изпълнение, при зачитане 

на ангажиментите по силата на 
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споразуменията, сключени в 

съответствие с член 218 от Договора; 

или 

 
д) освободени автоматично на 

вътрешния пазар като захар в 

рамките на квотата, с цел 

снабдяването да се приведе в 

съответствие с промените в 

търсенето, като част от временния 

механизъм за управление на пазара, 

описан в член 101, параграф 1б. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Изменение  428 

Britta Reimers 

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 101 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 101б 

  Възстановяване при производство 

 
1. До края на пазарната 

2017/2018 година може да се 

предостави възстановяване при 

производството на продуктите от 

сектора на захарта, изброени в 

приложение I, част III, букви б)—д), 

ако излишъкът от захар или вносна 

захар, излишъкът от изоглюкоза или 

излишъкът от инсулинов сироп не се 

предлага на цена, съответстваща на 

световната цена за производството 

на продуктите, посочени в член 101м, 

параграф 2, букви б) и в). 

 
2. Комисията приема актове за 

изпълнение за определяне на 

възстановяването при производство, 

посочено в параграф 1. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

 
3. С цел да отчете особеностите на 

пазара на захар, произведена извън 

фиксираните квоти, в Съюза, 
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Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове, приети 

съгласно член 160, за да определи 

условията за отпускане на 

възстановяването при производство, 

посочено в настоящия раздел. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/429 

Изменение  429 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 101 - параграф 1 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 101в 

  Квоти в сектора на захарта 

 
1. Не се прилага квотна система по 

отношение на захарта, изоглюкозата 

и инсулиновия сироп до края на 

пазарна година 2017/2018 г. 

 
2. По отношение на квотната 

система, посочена в параграф 1 от 

настоящия член, ако даден 

производител превиши съответната 

квота и не използва излишните 

количества, както е предвидено в 

член 101л, за тези количества се 

дължи такса за свръхпроизводство, 

при условията, определени в 

членове 101л—101о. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Изменение  430 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 106 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки признават, при 

поискване, организации на 

производители, които: 

Държавите членки могат да признават, 

при поискване, организации на 

производители, които: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Изменение  431 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 106 – параграф 1 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) не заемат господстващо положение 

на даден пазар, освен когато това е 

необходимо за изпълнение на целите 

на член 39 от Договора. 

г) не изключват конкуренцията. 

Or. en 

 

 

Обосновка 

 

Член 102 от Договора забранява злоупотребата с господстващо положение. Той не 

санкционира господстващата позиция като такава. Следователно, би било 

дискриминиращо, ако организациите на производители въобще нямат право на 

господстващо положение. Вместо това се предлага организациите на 

производителите да се изключват конкуренцията.
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6.3.2013 B7-0080/432 

Изменение  432 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 107 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 107 заличава се 

Асоциации на организациите на 

производители  

Държавите членки признават, при 

поискване, асоциациите на 

организации на производители във 

всеки от секторите, изброени в 

член 1, параграф 2, които са учредени 

по инициатива на признати 

организации на производители. 

 

При спазване на правилата, приети 

съгласно член 114, асоциациите на 

организациите на производители 

могат да извършват която и да е от 

дейностите или функциите на 

организациите на производители. 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/433 

Изменение  433 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 108 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки признават, при 

поискване, междубраншовите 

организации във всеки от секторите, 

изброени в член 1, параграф 2, които: 

1. Държавите членки могат да 

признават, при поискване, 

междубраншовите организации във 

всеки от секторите, изброени в член 1, 

параграф 2, които: 

Or. en 

 

 

Обосновка 

 

Държавите членки следва да имат правомощието да признават междубраншовите 

организации. Те следва, дори ако са изпълнени определени критерии, да нямат 

задължение за признаване.
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6.3.2013 B7-0080/434 

Изменение  434 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 108 – параграф 1 – буква aа) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  aa) обхващат един или повече региони 

в Съюза, като по този начин 

представляват значителен дял от 

икономическите дейности в сектора; 

 
(Разпоредбата, поясняваща, че 

междубраншовите организации могат 

да обхващат и повече от един регион 

от Съюза, е необходима, за да приведе 

проекта за общ регламент за ООП в 

съответствие с пакета относно 

млякото.) 

Or. en 

 

Обосновка 

 

Разпоредбата, поясняваща, че междубраншовите организации могат да обхващат и 

повече от един регион от Съюза, е необходима с цел привеждане в съответствие на 

проекта за общ регламент за ООП с пакета относно млякото.
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6.3.2013 B7-0080/435 

Изменение  435 

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) – 

2013/2529(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 108 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За междубраншовите организации в 

сектора на маслиновото масло и 

трапезните маслини и сектора на 

тютюна специфичната цел, посочена в 

параграф 1, буква в), може също така да 

включва поне една от следните цели: 

2. За междубраншовите организации в 

сектора на маслиновото масло и 

трапезните маслини специфичната цел, 

посочена в параграф 1, буква в), може 

също така да включва поне една от 

следните цели: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Изменение  436 

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) – 

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 

Обосновка 

Не бива да има специално третиране за определени сектори. 

 

 


