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6.3.2013 B7-0080/461 

Изменение  461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 84а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (84a) С цел да се позволи на 

производителите на захарно цвекло да 

завършат адаптирането си към 

дълбоката реформа, проведена през 

2006 г. в сектора на захарта, и да се 

продължат усилията за 

конкурентоспособност, предприети 

оттогава насам, срокът на 

съществуващата квотна система 

следва да се удължи до края на 

пазарната 2017/2018 година. В тази 

връзка на Комисията следва да се 

разреши да разпределя квоти за 

производство на държавите членки, 

които са се отказали от всичките си 

квоти през 2006 г. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Изменение  462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 84б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (84б) С оглед на окончателното 

премахване на квотната система 

през 2018 г., преди 1 юли 2018 г. 

Комисията следва да представи пред 

Парламента и Съвета доклад 

относно подходящите начини за 

преустановяване на настоящите 

квотни договорености и относно 

бъдещето на сектора след 

премахването на квотите през 2018 г., 

придружен от всички необходими 

предложения за подготвяне на целия 

сектор за периода след 2018 г. Преди 

31 декември 2014 г. Комисията следва 

също така да представи доклад 

относно функционирането на 

веригата на доставки в сектора на 

захарта в ЕС. 

 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/463 

Изменение  463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 100 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 100а 

 Срок на действие 

 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 



 

AM\929632BG.doc  PE503.601v01-00 
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6.3.2013 B7-0080/464 

Изменение  464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 101а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 101а 

 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. 
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С цел да се коригира цената, когато 

действителното качество на 

захарното цвекло се различава от 

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 



 

AM\929632BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/2013465 

Изменение  465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 101б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 101б 

 Квоти в сектора на захарта 

 1. Не се прилага квотна система по 

отношение на захарта, изоглюкозата 

и инулиновия 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 B7-0080/466 

Изменение  466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 101в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 101в 

 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 инулинов 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. 
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3. С цел да отчете особеностите на 

пазара на захар, произведена извън 

фиксираните квоти, в Съюза, 

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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6.3.2013 B7-0080/467 

Изменение  467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 130 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 130а 

 Временно преустановяване на 

прилагането на вносни мита в 

сектора на захарта 

 В съответствие с механизма, описан 

в член 101га, и до края на пазарната 

2017—2018 година, Комисията може 

да приема  актове за изпълнение, с 

които да преустановява изцяло или 

частично прилагането на вносните 

мита за определени количества от 

следните продукти, с цел да се 

гарантира нужното снабдяване на 

европейския пазар на захар: 

 a) 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. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/468 

Изменение  468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 158 – параграф 1 – буква б a) (нова) 

 

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 

релевантните 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 произведени 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 излизане от 

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 термини в 

сектора на говеждото и телешкото 

месо, като се обръща специално 

внимание на настоящата рамка за 

доброволното етикетиране, както и 

съответните термини относно 

отглеждането, производството и 

храненето, които могат да добавят 

стойност в сектора на говеждото и 

телешкото месо, заедно с всички 

подходящи предложения; 

 
ба) не по-късно от четири години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент — относно 

функционирането и ефективността 

на инструментите за управление на 

селскостопанските пазари, 

пригодността им за целите на новия 

международен контекст, 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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6.3.2013 B7-0080/469 

Изменение  469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling и други 

 

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 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 


