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6.3.2013 B7-0080/474 

Изменение  474 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) За постигане на целите на 

Общата селскостопанска политика 

за осигуряване на приличен доход на 

малките и средните селскостопански 

производители, Комисията следва да 

гарантира, че цените на продуктите 

не падат под равнището, което тя 

определя за година и за количествата 

продукти, установени за средно 

земеделско стопанство. Те следва да 

бъдат определени след консултации с 

професионалните и синдикалните 

организации, така че цените, които 

се плащат на селскостопанските 

производители, действително да 

покриват промяната в 

производствените разходи и едно 

достойно възнаграждение за 

селскостопанския труд във всяко 

стопанство. За тази цел Комисията 

следва да разполага с необходимите 

инструменти за прилагане на 

разпоредби за публично и частно 

складиране, когато е установен 

необичаен спад на основните цени, 

както и за въвеждане на договорени 

графици за внос, когато вносът оказва 

отрицателно въздействие върху 
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цените във всяка държава в Съюза. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/475 

Изменение  475 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Според целесъобразността за всеки 

от засегнатите сектори с оглед на 

практиката и опита в рамките на 

предишните ООП, системата за 

интервенция следва да бъде на 

разположение през определени периоди 

от годината, като през този период да 

бъде открита постоянно или да се 

открива в зависимост от пазарните цени. 

(14) Според целесъобразността за всеки 

от засегнатите сектори с оглед на 

практиката и опита в рамките на 

предишните ООП, системата за 

интервенция следва да бъде на 

разположение през определени периоди 

от годината, като през този период да 

бъде открита постоянно или да се 

открива в зависимост от пазарните цени. 

Тя следва да се стреми да поддържа 

минимална основна цена за 

произведените количества в Съюза. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/476 

Изменение  476 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Производството на плодове и 

зеленчуци е непредсказуемо, а 

продуктите са малотрайни. Дори 

ограничени излишъци могат да 

предизвикат значителни смущения на 

пазара. По тази причина следва да бъдат 

въведени мерки за управление на кризи 

и посочените мерки следва да 

продължат да бъдат включвани в 

оперативните програми. 

(33) Производството на плодове и 

зеленчуци е непредсказуемо, а 

продуктите са малотрайни. Дори 

ограничени излишъци могат да 

предизвикат значителни смущения на 

пазара. По тази причина следва да бъдат 

въведени мерки за управление на кризи, 

като например изтегляне от пазара 

или графици за внос между 

държавите членки, и посочените 

мерки следва да продължат да бъдат 

включвани в оперативните програми. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/477 

Изменение  477 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 83 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (83а) Квотната система, като 

инструмент за регулиране на пазара, 

следва да бъде запазена и подобрена. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/478 

Изменение  478 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 91 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(91) С цел да се осигури рационалното 

развитие на производството и по този 

начин — добър жизнен стандарт на 

млекопроизводителите, следва да се 

засилят техните възможности за 

договаряне с преработвателите, което да 

доведе до по-справедливо 

разпределение на добавената стойност 

по веригата на доставките. 

Следователно, за да бъдат постигнати 

тези цели на ОСП, следва да се приеме 

разпоредба съгласно член 42 и член 43, 

параграф 2 от Договора, която да 

позволи на организациите на 

производители, създадени от 

млекопроизводители или техни 

асоциации да договарят с дадена мандра 

условията на договорите, в това число 

цената, за част или за цялата продукция 

на своите членове. С оглед да се 

поддържа ефективна конкуренция на 

пазара на мляко, тази възможност 

следва да подлежи на подходящи 

количествени ограничения. 

(91) С цел да се осигури рационалното 

развитие на производството и по този 

начин — добър жизнен стандарт на 

млекопроизводителите, следва да се 

засилят техните възможности за 

договаряне с преработвателите, което да 

доведе до по-справедливо 

разпределение на добавената стойност 

по веригата на доставките. 

Следователно, за да бъдат постигнати 

тези цели на ОСП, следва да се приеме 

разпоредба съгласно член 42 и член 43, 

параграф 2 от Договора, която да 

позволи на организациите на 

производители, създадени от 

млекопроизводители или техни 

асоциации да договарят с дадена мандра 

условията на договорите, в това число 

цената, която все пак не следва да бъде 

по-ниска от необходимото за 

покриване на производствените 

разходи и достойно заплащане на 

труда на селскостопански 

производители, за част или за цялата 

продукция на своите членове. С оглед 

на това следва да се създаде 

Европейска служба по въпросите на 
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млякото, която да следи 

непрекъснато промяната на цените 

на произведените количества и да се 

стреми да осигури спазване на 

основната цена. 

Or. fr 



 

AM\929548BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/479 

Изменение  479 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 105 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(105) Митническата система дава 

възможност за премахване на всички 

други предпазни мерки по външните 

граници на Съюза. При изключителни 

обстоятелства вътрешният пазар и 

митническият механизъм могат да се 

окажат неадекватни. В такива случаи, за 

да не остане пазарът на Съюза 

незащитен срещу смущенията, които 

могат да последват, Съюзът следва да 

може незабавно да вземе всички 

необходими мерки. Тези мерки следва 

да съответстват на международните 

ангажименти на Съюза. 

(105) Митническата система дава 

възможност за премахване на всички 

други предпазни мерки по външните 

граници на Съюза. При изключителни 

обстоятелства вътрешният пазар и 

митническият механизъм могат да се 

окажат неадекватни. В такива случаи, за 

да не остане пазарът на Съюза 

незащитен срещу смущенията, които 

могат да последват, Съюзът следва да 

може незабавно да вземе всички 

необходими мерки. Тези мерки следва 

да съответстват на международните 

ангажименти на Съюза, като 

осигуряват спазване на неговата  

продоволствена независимост. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/480 

Изменение  480 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 107 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(107) Разпоредбите за отпускане на 

възстановявания при износ в трети 

държави, предвид разликата между 

цените в Съюза и на световния пазар, и 

попадащи в границите, поставени с 

поетите задължения по линия на СТО, 

следва да служат за осигуряване на 

участието на Съюза в международната 

търговия с определени продукти, 

попадащи в приложното поле на 

настоящия регламент. Субсидираният 

износ следва да се подчинява на 

ограничения по отношение на 

стойността и количеството. 

(107) Разпоредбите за отпускане на 

възстановявания при износ в трети 

държави, предвид разликата между 

цените в Съюза и на световния пазар, и 

попадащи в границите, поставени с 

поетите задължения по линия на СТО, 

следва да служат за осигуряване на 

участието на Съюза в международната 

търговия с определени продукти, 

попадащи в приложното поле на 

настоящия регламент. Субсидираният 

износ следва да се подчинява на 

ограничения по отношение на 

стойността и количеството и следва да 

не застрашава развитието на 

селскостопанския сектор и на 

икономиката на развиващите се 

страни. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/481 

Изменение  481 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 132 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(132) Следва да бъдат предвидени 

специални интервенционни мерки с цел 

да се реагира ефективно и ефикасно при 

опасност от смущения на пазара. Следва 

да се определи обхватът на тези мерки. 

(132) Следва да бъдат предвидени 

специални интервенционни мерки с цел 

да се реагира ефективно и ефикасно при 

опасност от смущения на пазара. Следва 

да се определи обхватът на тези мерки. 

Следва да бъдат въведени механизми 

за предпазна клауза с цел справяне със 

смущенията на пазара. 

Or. fr 



 

AM\929548BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/482 

Изменение  482 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 146 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (146а) Квотите за мляко, квотите за 

захар, правата на засаждане на лозови 

насаждения представляват 

инструменти за регулиране на 

пазарите, които могат да позволят 

постигане на целите на ОСП за 

достоен жизнен стандарт за 

селскостопанските производители. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/483 

Изменение  483 

Patrick Le Hyaric 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 за 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 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 160, за да предвиди 

мерките, изброени в параграфи 2—9 от 

настоящия член. 

1. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 160, за да предвиди 

мерките, изброени в параграфи 2—9 от 

настоящия член. Тя гарантира 

спазването на минималните цени в 

ЕС за определени количества 

продукция на стопанство, определени 

във всяка държава членка по такъв 

начин, че тези производствени цени 

да покриват нарастващите 

производствени разходи и да дават 

възможност на семейните 

стопанства да получават достойно 

възнаграждение за труда си, като по 

този начин се осигурява подходящ 

стандарт на живот за 

селскостопанските работници в 

съответствие с целите на ОСП. 

Or. fr 

 


