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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0080/448 

Изменение  448 

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 140 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 140 заличава се 

Изпълнителни правомощия в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане 

 

Чрез актове за изпълнение Комисията 

приема необходимите мерки за 

прилагане на настоящия раздел, по-

специално: 

 

a) относно преразпределянето на 

разрешените за износ количества, 

които не са били разпределени или 

оползотворени; 

 

б) относно продуктите, посочени в 

член 133, параграф 1), буква б). 

 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/449 

Изменение  449 

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 141 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 141 заличава се 

Други изпълнителни правомощия  

Чрез актове за изпълнение Комисията 

може да определя коефициенти за 

коригиране на възстановяванията при 

износ в съответствие с правилата, 

приети съгласно член 139, параграф 6. 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/450 

Изменение  450 

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 144 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Регламент (ЕО) № 1/2003 се прилага 

спрямо изключенията в прилагането 

на членове 101—106 от Договора, 

посочени в настоящия регламент. 

Възможните изключения по 

отношение на споразуменията между 

селскостопанските предприятия се 

третират в съответствие с 

условията, определени в член 101, 

параграф 3 от Договора. 

Or. en 

Обосновка 

(Действащият понастоящем стандарт в политиката в областта на конкуренцията е 

предприятията да правят „самооценка“ на законността на сключваните от тях 

споразумения. Тази процедура по „самооценка“ е подробно определена в Регламент 

(ЕО) № 1/2003. Предимството на тази процедура по самооценка е, че тя облекчава 

обема работа на Комисията. Предлагаме да се приложи същият подход за 

споразуменията на междубраншовите организации (вж. нашето изменение на 

член 145).) 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/451 

Изменение  451 

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 144 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) След консултации с държавите 

членки и изслушване на 

заинтересованите предприятия или 

асоциации на заинтересовани 

предприятия, както и всяко друго 

физическо или юридическо лице, 

чието изслушване прецени за 

уместно, Комисията има 

изключителна компетентност, при 

контрол от страна на Съда, да 

определи, като приеме чрез актове за 

изпълнение решение, което се 

публикува, кои споразумения, решения 

и практики удовлетворяват 

условията по параграф 1. 

заличава се 

Комисията предприема тези 

действия за определяне по своя 

инициатива или по искане на 

компетентен орган на държава 

членка или заинтересовано 

предприятие, или асоциация на 

предприятия. 

 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/452 

Изменение  452 

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 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) При публикуване на решението, 

посочено в параграф 2, първа алинея, 

се обявяват имената на страните и 

основното съдържание на решението. 

То взема предвид законовия интерес 

на предприятията при защита на 

търговската им тайна. 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/453 

Изменение  453 

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 145 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 

се прилага по отношение на 

споразумения, решения и съгласувани 

практики на междубраншови 

организации, признати съгласно член 

108 от настоящия регламент с цел 

осъществяване на дейностите, изброени 

в член 108, параграф 1, буква в) от 

настоящия регламент, а за сектора на 

маслиновото масло и трапезните 

маслини и сектора на тютюна — член 

108, параграф 2 от настоящия 

регламент. 

1. Член 101, параграф 1 от Договора не 

се прилага по отношение на 

споразумения, решения и съгласувани 

практики на междубраншови 

организации, признати съгласно член 

108 от настоящия регламент с цел 

осъществяване на дейностите, изброени 

в член 108, параграф 1, буква в) от 

настоящия регламент, а за секторите 

на маслиновото масло и трапезните 

маслини — член 108, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/454 

Изменение  454 

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 145 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Разпоредбите на член 144, 

параграф 2 се прилагат за 

споразуменията, решенията и 

съгласуваните практики на 

междубраншовите организации, 

признати съгласно член 108 от 

настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

(Действащият понастоящем стандарт в политиката в областта на конкуренцията е 

предприятията да правят „самооценка“ на законността на сключваните от тях 

споразумения. Тази процедура по „самооценка“ е подробно определена в Регламент 

(ЕО) № 1/2003. Предимството на тази процедура по самооценка е, че тя облекчава 

обема работа на Комисията.) 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/455 

Изменение  455 

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 158 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) на всеки три години след 2013 г. — 

относно изпълнението на мерките във 

връзка със сектора на пчеларството, 

както е посочено в членове 52—54; 

a) на всеки три години след влизане в 

сила на настоящия регламент: 

 i) относно изпълнението на мерките във 

връзка със селскостопанския сектор, 

както е посочено в членове 52—54; 

 
ii) относно прилагането във всички 

държави членки на правилата за 

конкуренция в селскостопанския и 

хранително-вкусовия сектор, като се 

обръща специално внимание на 

прилагането на освобождаванията, 

посочени в членове 144 и 145, и на 

потенциалните различия при 

тълкуването и прилагането както на 

националните, така и на 

европейските правила за конкуренция, 

заедно с всички подходящи 

предложения; 

 
iii) относно мерките, предприети за 

защитата на наименованията за 

произход и на географските указания 

от злоупотреба в трети държави; 

Or. en 



 

AM\929590BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/456 

Изменение  456 

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 158 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 

2018 г. — относно развитието на 

ситуацията на пазара в сектора на 

млякото и млечните продукти, и по-

специално относно действието на 

членове 104—107 и член 145 в същия 

сектор, като се включват по-специално 

потенциалните стимули за насърчаване 

на селскостопанските производители да 

сключват споразумения за съвместно 

производство, както и всички 

подходящи предложения. 

б) до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 

2018 г. — относно развитието на 

ситуацията на пазара в сектора на 

млякото и млечните продукти, и по-

специално относно действието на 

членове 104а, 105а, 105б и 157а в същия 

сектор, като се оценяват по-специално 

последиците за 

млекопроизводителите и 

производството на мляко в регионите 

в неблагоприятно положение във 

връзка с общата цел за запазване на 

производството в тези региони и се 

включват потенциалните стимули за 

насърчаване на селскостопанските 

производители да сключват 

споразумения за съвместно 

производство, както и всички 

подходящи предложения; 

Or. en 



 

AM\929590BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/457 

Изменение  457 

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 158 – параграф 1 – буква б а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) до 31 декември 2014 г.: 

 i) относно възможността за 

установяване на специфични пазарни 

стандарти за свинското, овчето и 

козето месо, като се посочват 

съответните разпоредби, които 

Комисията предлага да приеме чрез 

делегирани актове; 

 
ii) относно въвеждането на 

опростени пазарни стандарти, 

съобразени с местните породи 

животни и сортове растения, 

използвани и произвеждани от дребни 

производители, заедно с всички 

подходящи предложения за справяне с 

трудностите, които срещат тези 

производители при спазването на 

пазарните стандарти на Съюза; 

 
iii) относно конкурентоспособността 

и устойчивостта на 

селскостопанския и хранително-

вкусовия сектор, последван от втори 

доклад до 31 декември 2019 г.; 
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iv) относно развитието на 

ситуацията на пазара и 

функционирането на веригата на 

доставки в сектора на захарта, 

последван от доклад до 1 юли 2016 г. 

относно развитието на ситуацията 

на пазара в сектора на захарта, като 

се обръща специално внимание на 

подходящите средства за 

прекратяване на настоящата квотна 

система, както и относно бъдещето 

на сектора след 2018 г., като се 

обръща специално внимание на 

необходимостта от гарантиране на 

справедлива система за договаряне и 

система на деклариране на цената на 

захарта, заедно с всички подходящи 

предложения; 

 
v) относно опростен механизъм за 

незадължителни запазени 

наименования в сектора на 

говеждото и телешкото месо, като 

се обръща специално внимание на 

настоящата рамка за доброволното 

етикетиране, както и съответните 

наименования относно 

отглеждането, производството и 

храненето, които могат да добавят 

стойност в сектора на говеждото и 

телешкото месо, заедно с всички 

подходящи предложения; 

 
vi) не по-късно от четири години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент — относно 

функционирането и ефективността 

на инструментите за управление на 

селскостопанските пазари и 

пригодността им за целите на 

новата международна обстановка, 

като се обръща специално внимание 

на тяхното съответствие с целите 

на член 39 от Договора, заедно с 

всички подходящи предложения. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/458 

Изменение  458 

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 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) по отношение на сектора на захарта 

— част II, дял I, членове 248, 260—262 и 

приложение ІІІ, част II до края на 

2014—2015 пазарна година за захар, т.е. 

30 септември 2015 г.; 

a) по отношение на сектора на захарта 

— част II, дял I, членове 248, 260—262 и 

приложение ІІІ, част II до края на 

2017—2018 пазарна година за захар, т.е. 

30 септември 2018 г.; 

Or. en 

Обосновка 

(Удължаването на квотната система с три години осигурява плавен преход за 

сектора. Удължаването следва да бъде ограничено до две години, за да се увеличи 

конкурентоспособността на сектора на захарта.) 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Изменение  459 

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 165 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Въпреки това членове 7, 16 и 101 и 

приложение III, по отношение на 

сектора на захарта, се прилагат след 

края на 2014—2015 пазарна година за 

захар, т.е. от 1 октомври 2015 г. 

Въпреки това членове 7 и 16 се прилагат 

след края на 2017—2018 пазарна година 

за захар, т.е. от 1 октомври 2018 г. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Изменение  460 

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 165 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на сектора на млякото и 

млечните продукти, членове 104 и 105 

се прилагат до 30 юни 2020 г. 

По отношение на сектора на млякото и 

млечните продукти, членове 104а, 105, 

105б и 157а се прилагат до 30 юни 

2020 г. 

Or. en 



 

AM\929590BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

 


