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6.3.2013 B7-0080/437 

Изменение  437 

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 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 

 Член 110 заличава се 

Разширяване на обхвата на 

правилата 

 

1. В случаите, когато призната 

организация на производители, 

призната асоциация на организации 

на производители или призната 

междубраншова организация, 

действаща в определена икономическа 

област или икономически области на 

държава членка, се счита за 

представителна по отношение на 

производството или търговията или 

преработката на даден продукт, 

съответната държава членка може, 

по искане на тази организация, да 

направи някои от споразуменията, 

решенията или съгласуваните 

практики, договорени в рамките на 

същата организация, задължителни 

за ограничен период за другите 

оператори, които действат във 

въпросната икономическа област или 

области, независимо дали са 

физически лица или групи и 

нечленуващи в организацията или 

асоциацията. 
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2. „Икономическа област“ означава 

географска зона, съставена от 

граничещи или съседни 

производствени райони, в които 

условията за производство и търговия 

са еднородни. 

 

3. Дадена организация или асоциация 

се счита за представителна, когато в 

съответната икономическа област 

или области на дадена държава 

членка: 

 

а) като дял от обема на продукцията 

или на търговията или на 

преработката на съответния 

продукт или продукти тази 

организация или асоциация 

представлява: 

 

i) за организациите на производители 

в сектора на плодовете и зеленчуците 

— поне 60 %, или 

 

ii) в останалите случаи — поне две 

трети, и  

 

б) в случаите на организации на 

производители, представлява повече 

от 50 % от съответните 

производители. 

 

Когато искането за разширяване на 

обхвата на правилата спрямо други 

оператори обхваща повече от една 

икономическа област, организацията 

или асоциацията доказва 

определеното в първа алинея 

минимално равнище на 

представителност за всеки един от 

браншовете, които тя обхваща, във 

всяка от съответните икономически 

области. 

 

4. Правилата, за които може да се 

иска предвиденото в параграф 1 

разширяване на обхвата спрямо други 

оператори, имат една от следните 

цели: 

 

а) предоставяне на информация за 

производството и пазарите; 
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б) по-строги правила за производство 

от тези на Съюза или от 

националните правила, 

 

в) изготвяне на стандартни договори, 

съобразени с правилата на Съюза; 

 

г) правила за предлагане на пазара;  

д) правила за опазване на околната 

среда; 

 

е) мерки за насърчаване и използване 

на потенциала на продуктите; 

 

ж) мерки за защита на биологичното 

земеделие, както и на 

наименованията за произход, 

етикетите за качество и 

географските указания; 

 

з) изследвания за добавяне на 

стойност към продуктите, по-

специално чрез нови приложения, 

които не представляват заплаха за 

общественото здраве; 

 

и) проучвания за подобряване на 

качеството на продуктите; 

 

й) изследвания, по-специално върху 

методите на отглеждане, които 

позволяват намалена употреба на 

продукти за растителна защита или 

ветеринарно-санитарни продукти и 

гарантират опазване на почвата и 

околната среда; 

 

к) определяне на минимални качества 

и определяне на минимални 

стандарти за пакетиране и 

представяне; 

 

л) използване на сертифицирани 

семена и контрол на качеството на 

продукта. 

 

Посочените правила не причиняват 

вреда на други оператори в 

съответната държава членка или в 

Съюза, не водят до последиците, 

изброени в член 145, параграф 4, и не 

са по друг начин несъвместими с 

действащите правила на Съюза и 
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действащите национални правила. 

Or. en 

Обосновка 

Разширяването на обхвата на правилата, така че да включи и оператори, 

нечленуващи в организациите или асоциациите, не е приемливо. То противоречи на 

основите на свободната икономика. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Изменение  438 

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 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 ѐ, доколкото 

тези вноски са предназначени за 

покриване на разходите, извършени 

пряко в резултат от упражняването 

на въпросните дейности. 
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Or. en 

Обосновка 

Тъй като сме против разширяването на обхвата на правилата за включване на 

нечленуващи оператори, сме и против разпоредбите, съгласно които нечленуващите 

оператори са принудени да участват с финансов принос за покриване на разходите за 

някои мерки, предприети от организации, на които те не са членове. 



 

AM\929552BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/439 

Изменение  439 

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 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 112 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 112 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: 

 

а) за подобряване на качеството;  

б) за насърчаване на по-добра 

организация на производството, 

преработката и предлагането на 

пазара; 
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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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Изменение  440 

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 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 113 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 113 заличава се 

Правила за предлагане на пазара с цел 

подобряване и стабилизиране на 

функционирането 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: 

 

а) 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; 
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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 

правила. 

 

Or. en 

Обосновка 

Ние сме против специалното третиране на някои сектори в проекта на Общия 

регламент за ООП. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Изменение  441 

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 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 118 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) списъка на селскостопанските 

продукти, за които се изисква 

представяне на лицензия за внос или 

износ; 

а) в изключителни случаи и при 

необходимост за ефективното 

управление на съответните пазари, 

дали е необходимо представяне на 

лицензия за внос или износ за 

определени селскостопански 

продукти; 

Or. en 



 

AM\929552BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/442 

Изменение  442 

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 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 130 – параграф 2а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ако цената на бялата захар на 

световния пазар надвишава 

референтната цена на ЕС на бялата 

захар, Европейската комисия има 

правото да преустанови изцяло или 

частично обичайното мито за 

всякакъв вид захар за такъв период от 

време, който тя счита за 

целесъобразен, с цел гарантиране на 

необходимото снабдяване със захар на 

пазара на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Досегашната система на организация на пазара и режими на внос при високи цени на 

световния пазар не е подходяща за осигуряване на необходимото снабдяване на 

европейския пазар за храни и напитки. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Изменение  443 

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 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 130a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 130б 

 Временно преустановяване на 

прилагането на вносни мита в 

сектора на захарта 

 В съответствие с подходящия 

механизъм и до края на пазарната 

2017—2018 година за захарта, 

Комисията може да приема актове за 

изпълнение, с които се преустановява 

изцяло или частично прилагането на 

вносните мита за определени 

количества от следните продукти, с 

цел да се гарантира нужното 

снабдяване на пазара на захар на 

Съюза: 

 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Изменение  444 

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 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 3 – глава 6 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Възстановявания при износ Разпоредби за износ 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Изменение  445 

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 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 134 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 134 заличава се 

Разпределение на възстановяванията 

при износ 

 

Количествата, които могат да бъдат 

изнесени с възстановяване при износ, 

се разпределят по метод, който: 

 

а) е най-подходящ с оглед естеството 

на продукта и ситуацията на 

съответния пазар и позволява най-

ефикасно да се използват наличните 

ресурси, като се отчитат 

ефикасността и структурата на 

износа от Съюза и тяхното 

въздействие върху равновесието на 

пазара, без да се създава 

дискриминация между съответните 

оператори, и по-специално между 

големи и малки оператори; 

 

б) създава най-малко 

административни затруднения за 

операторите, като се вземат предвид 

административните изисквания. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Изменение  446 

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 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 135 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 135 заличава се 

Определяне на размера на 

възстановяванията при износ 

 

1. Едни и същи възстановявания при 

износ се прилагат за едни същи 

продукти в целия Съюз. Те могат да 

варират според местоназначението, 

особено когато това е необходимо 

поради състоянието на световния 

пазар, специфичните изисквания на 

някои пазари или задълженията, 

произтичащи от споразумения, 

сключени в съответствие с член 218 

от Договора. 

 

2. Мерките за определяне на размера 

на възстановяванията се приемат от 

Съвета в съответствие с член 43, 

параграф 3 от Договора. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Изменение  447 

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 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 137 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 137 заличава се 

Възстановявания при износ на живи 

животни в сектора на говеждото и 

телешкото месо 

 

1. По отношение на продуктите от 

сектора на говеждото и телешкото 

месо предоставянето и изплащането 

на възстановявания при износ на 

живи животни се извършва само при 

спазване на разпоредбите, установени 

в законодателството на Съюза във 

връзка с хуманното отношение към 

животните, и по-специално 

защитата на животните по време на 

транспортиране. 

 

2. Като се отчита необходимостта 

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, 

Комисията се оправомощава да 
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приема делегирани актове в 

съответствие с член 160 относно 

спазването на изискванията за 

хуманно отношение към животните 

извън митническата територия на 

Съюза, включително използването на 

независими трети страни. 

3. Чрез актове за изпълнение 

Комисията може да приема 

необходимите мерки за прилагане на 

настоящия член. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

 

Or. en 

 

 


