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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0080/485 

Изменение  485 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Една от основните цели на 

общата селскостопанска политика 

следва да бъде гарантирането на 

продоволствената сигурност и 

продоволственият суверенитет на 

държавите членки, което създава 

необходимост от системи за 

регулиране и разпределение във връзка 

с производството, позволяващи на 

държавите и регионите да развиват 

производството си по начин, който 

им дава възможност да посрещнат 

нуждите си, доколкото е възможно. 

Or. pt 



 

AM\929636BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/486 

Изменение  486 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils,   

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 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 

Съображение 12 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12а) Общата селскостопанска 

политика следва да разполага с 

инструменти и механизми, които да 

гарантират разумни производствени 

цени и да осигурява на земеделските 

производителите доходи, необходими 

за поддържане на производството и 

за редовната доставка на храни. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/487 

Изменение  487 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 

Съображение 40 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (40а) В случай на природно или 

предизвикано от човека бедствие, 

земеделските производители в 

държавите членки следва да бъдат 

защитени от обществено 

селскостопанско застраховане, което 

да гарантира на тях и на наетите от 

тях селскостопански работници 

справедливо равнище на защита. 

Or. pt 



 

AM\929636BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/488 

Изменение  488 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  

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 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 

Съображение 83 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (83а) Настоящият регламент следва 

да отстоява необходимостта 

държавите членки да могат да 

възстановят квотите за 

производство на захарно цвекло за 

рафинирането на захар, което се 

отнася предимно за държави, 

загубили квотите си и в момента 

изцяло зависими от внос на суровина 

за преработване, и следва да 

гарантира равнопоставен достъп до 

суровините за производството на 

захар. 

Or. pt 



 

AM\929636BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/489 

Изменение  489 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 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 

Съображение 90 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (90а) В някои държави членки 

добавената стойност се разпределя 

много неравномерно по 

продоволствената верига, а ниските 

производствени цени са стар проблем. 

За да се подобрят производствените 

цени в полза на производителите, 

което да доведе до справедливо и 

правилно разпределение на 

добавената стойност по веригата на 

доставки, на държавите членки 

следва да бъде позволено да приемат 

мерки за намеса, например чрез 

определяне на максимален марж за 

всеки участник по веригата. 

Or. pt 



 

AM\929636BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/490 

Изменение  490 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 

Съображение 145 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (145а) През последните години 

десетки хиляди млекопроизводители 

във всички части на ЕС са принудени 

да спрат производството поради 

убийствените производствени цени, 

които не покриват разходите за 

производство. Настоящото 

състояние на сектора на млякото е 

тясно свързано с либерализацията на 

цените и с увеличаването на квотите 

за производство с оглед на тяхното 

премахване. 

Or. pt 



 

AM\929636BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/491 

Изменение  491 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 

Съображение 149 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(149) По отношение на договорните 

взаимоотношения в сектора на млякото 

и млечните продукти изложените в 

настоящия регламент мерки са 

обосновани при сегашните 

икономически обстоятелства на пазара 

на млякото и млечните продукти и 

предвид структурата на веригата на 

доставките. Поради това те следва да се 

прилагат достатъчно дълго (преди и 

след премахването на квотите за 

мляко), за да могат да имат пълен 

ефект. Предвид значителното им 

въздействие обаче, те все пак следва да 

са временни по характер и да подлежат 

на преразглеждане. Комисията следва да 

приеме доклади относно развитието на 

пазара на млякото, които да включват 

по-специално потенциалните стимули за 

насърчаване на селскостопанските 

производители да сключват 

споразумения за съвместно 

производство и които трябва да се 

представят съответно до 30 юни 2014 г. 

и до 31 декември 2018 г., 

(149) По отношение на договорните 

взаимоотношения в сектора на млякото 

и млечните продукти изложените в 

настоящия регламент мерки са 

обосновани при сегашните 

икономически обстоятелства на пазара 

на млякото и млечните продукти и 

предвид структурата на веригата на 

доставките. Поради това те следва да се 

прилагат достатъчно дълго, за да могат 

да имат пълен ефект. Предвид 

значителното им въздействие обаче, те 

все пак следва да са временни по 

характер и да подлежат на 

преразглеждане. Комисията следва да 

приеме доклади относно развитието на 

пазара на млякото, които да включват 

по-специално потенциалните стимули за 

насърчаване на селскостопанските 

производители да сключват 

споразумения за съвместно 

производство и които трябва да се 

представят съответно до 30 юни 2014 г. 

и до 31 декември 2018 г., 
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Or. pt 



 

AM\929636BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/492 

Изменение  492 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 Іа (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ДЯЛ І 

 Регулиране на производството 

 ГЛАВА I 

 Фактори в регулирането и 

разпространението на 

производството 

 Член 7а 

 Квоти в сектора на млякото 

 1. Съществуващата квотна система 

за производството на мляко остава в 

сила и след 2015 г. Във възможно най-

кратък срок квотите се адаптират 

към потребностите на отделните 

държави членки и към техните 

относителни равнища на наличен 

производствен капацитет. 

 2. Комисията внася предложение за 

регламент [на Европейския 

парламент и на Съвета] относно 

националните млечни квоти, 

включващ адаптирането по параграф 

1, в срок, който да позволи влизането 

му в сила на 1 юли 2014 г. 
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 Член 7б 

 Права на засаждане на лозя 

 1. Съществуващата система за 

правата на засаждане в лозаро-

винарския сектор остава в сила и след 

2015 г. 

 2. Комисията оценява 

необходимостта от корекции и 

адаптации на действащия в момента 

режим и представя своевременно 

предложение за регламент [на 

Европейския парламент и на Съвета] 

за установяване на специални режими 

за регионите, където лозаро-

винарският сектор е преобладаващ, за 

да се осигури запазването на 

единствените по рода им 

характеристики на лозаро-

винарските продукти в тези региони, 

в срок, който да позволи влизането му 

в сила на 1 юли 2014 г. 

 Член 7в 

 Квоти в сектора на захарта 

 1. Съществуващата квотна система в 

сектора на захарта остава в сила и 

след 2015 г. Във възможно най-кратък 

срок квотите се адаптират към 

относителните равнища на наличен 

и/или потенциален производствен 

капацитет на държавите членки. 

 2. Комисията внася предложение за 

регламент [на Европейския 

парламент и на Съвета] относно 

националните квоти в сектора на 

захарта, включващ адаптирането по 

параграф 1, в срок, който да позволи 

влизането му в сила на 1 юли 2014 г. 

 Член 7г 

 Други сектори 

 1. В срок до 1 юли 2014 г. Комисията 

представя проучване на 

въздействието на прекратяването на 

действието на инструментите за 
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регулиране и разпространение, 

приложими за производството в други 

сектори в различните държави 

членки. 

 2. Въз основа на заключенията на 

проучването, посочено в параграф 1, 

Комисията своевременно представя 

предложения, в които се определят 

квотните режими в други сектори, в 

които това е необходимо, с цел 

производството да бъде равномерно 

разпределено в държавите членки, 

като се вземат предвид 

възможностите и потенциалът на 

всяка една от тях и същевременно се 

предоставя възможност за 

диференцирано развитие в държавите 

членки, в които в съответните 

сектори се наблюдава по-висок 

дефицит. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/493 

Изменение  493 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член -1 

 Национални преференции 

 1. Когато балансът на 

селскостопански храни в дадена 

държава членка остава в сериозен и 

постоянен дефицит, тя може да 

приложи принципа на националните 

преференции чрез установяване и 

прилагане на система за 

задължителни пазарни квоти за 

националната продукция, така че  

вносът да служи за допълване на 

националното производство. 

 2. Режимът, установен в параграф 1, 

спира да се прилага след три 

последователни години или след шест 

години с прекъсване, през които е 

имало устойчив ръст на 

националното производство на 

селскостопански храни, и дефицитът 

съответно е намалял. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/494 

Изменение  494 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За целите на настоящия регламент 

„по-слабо развити региони“ означава 

регионите, определени като такива в 

член 82, параграф 2, буква а) от 

Регламент (EС) № [COM(2011)615] за 

определяне на общиприложими 

разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, 

Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, обхванати от общата 

стратегическа рамка, и за определяне на 

общи разпоредби за Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския 

социален фонд и Кохезионния фонд и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

4. За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения: 

 a) „по-слабо развити региони“ означава 

регионите, определени като такива в 

член 82, параграф 2, буква а) от 

Регламент (EС) № [COM(2011)0615] за 

определяне на общи приложими 

разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, 
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Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, обхванати от общата 

стратегическа рамка, и за определяне на 

общи разпоредби за Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския 

социален фонд и Кохезионния фонд и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006; 

 б) „екстремни метеорологични 

събития“ означава метеорологични 

условия, подобни на природни 

бедствия, например силни ветрове, 

слана, градушка, поледица, дъжд или 

суша, които унищожават или 

намаляват продукцията до степен, 

надвишаваща 30 % от средната 

годишна продукция на даден 

земеделски производител. Средната 

годишна продукция се изчислява 

съгласно предходния тригодишен 

период или средния размер за три 

години, въз основа на предходния 

петгодишен период, като се 

изключат годините с най-висока и 

най-ниска стойност; 

 в) „местни продукти“ означава 

продукти, произведени в рамките на 

не повече от 150 км от мястото, на 

което се консумират. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Изменение  495 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 8 – алинея 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) отпускането на помощ за складиране 

на продуктите от частни оператори. 

б) отпускането на помощ за складиране 

на продуктите от публични и частни 

оператори. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Изменение  496 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 ІІ - Дял 1 - Глава І - Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Публична интервенция и помощ за 

частно складиране 

Публична интервенция и помощ за 

публично и частно складиране 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Изменение  497 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 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 15 – алинея 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да се избегнат всякакви смущения 

на пазара, 

a) да се укрепят публичните 

инструменти за регулиране на пазара; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Изменение  498 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 ІІ - Дял І - Глава І - Раздел 3 - Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Помощ за частно складиране Помощ за публично и частно 

складиране 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/499 

Изменение  499 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  

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 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 ІІ - Дял І - Глава І - Раздел 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Раздел 3а 

 МАРЖОВЕ НА ПОСРЕДНИЦИТЕ 

 Член 17а 

 Максимални маржове за 

посредниците 

 За да се спомогне за справедливо и 

адекватно разпределение на 

добавената стойност от единия до 

другия край на веригата на 

хранителните доставки, ако бъдат 

констатирани тежки дисбаланси и за 

да се подобрят производствените 

цени в полза на производителите, на 

държавите членки следва да бъде 

позволено да приемат форми на 

намеса във веригата на доставки, 

например чрез определяне на 

максимален марж за посредниците, за 

всеки участник по веригата. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Изменение  500 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 16 - алинея 1 - преамбюл 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Помощ за частно складиране може да се 

отпуска за следните продукти, при 

спазване на условията, определени в 

настоящия раздел, и на допълнителните 

изисквания и условия, които се приемат 

от Комисията чрез делегирани актове 

и/или актове за изпълнение съгласно 

членове 17—19: 

Помощ за публично и/или частно 

складиране може да се отпуска за 

следните продукти, при спазване на 

условията, определени в настоящия 

раздел, и на допълнителните изисквания 

и условия, които се приемат от 

Комисията чрез делегирани актове 

и/или актове за изпълнение съгласно 

членове 17—19: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Изменение  501 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  

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 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 21 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При изготвянето на своите стратегии 

държавите-членки съставят списък на 

продукти от секторите на плодовете и 

зеленчуците, преработените плодове и 

зеленчуци и на бананите, които са 

допустими съгласно тяхната съответна 

схема. Този списък обаче не включва 

продукти, изключени с мерките, приети 

от Комисията чрез делегирани актове 

съгласно член 22, параграф 2, буква а). 

Държавите-членки избират продуктите 

въз основа на обективни критерии, 

които могат да включват сезон, 

наличност на продуктите или 

екологични съображения. В това 

отношение държавите-членки могат да 

отдават предпочитание на продукти с 

произход от Съюза. 

3. При изготвянето на своите стратегии 

държавите членки съставят списък на 

продукти от секторите на плодовете и 

зеленчуците, преработените плодове и 

зеленчуци и на бананите, които са 

допустими съгласно тяхната съответна 

схема. Този списък обаче не включва 

продукти, изключени с мерките, приети 

от Комисията чрез делегирани актове 

съгласно член 22, параграф 2, буква а). 

Държавите-членки избират продуктите 

въз основа на обективни критерии, 

които могат да включват сезон, 

наличност на продуктите или 

екологични съображения. В това 

отношение държавите членки могат да 

отдават предпочитание на продукти с 

произход от Съюза и на местните 

продукти, като по този начин 

отдават предпочитание на късите 

вериги на доставка. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Изменение  502 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 

Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 49 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Алкохолът, получен от посочената 

в параграф 1 дестилация, за която е 

предоставено подпомагане, се 

използва изключително за 

промишлени или енергийни цели, за да 

се избегне нарушаване на 

конкуренцията. 

заличава се 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/503 

Изменение  503 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 ІІ - Дял ІІ - Глава ІІІ - Раздел 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Раздел 4а 

 ВАРИАНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ 

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

 Член 116а 

 Вариант за управление 

 Като се отчита конкретната 

ситуация в отделните държави 

членки и степента, в която са се 

развили организациите на 

производители и организациите на 

оператори, в случаите, когато 

производителите са организирани в 

особено ниска степен, определените 

съгласно настоящия регламент 

отговорности на организациите на 

производители могат да се 

изпълняват от националните органи 

на дадена държава членка. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Изменение  504 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 

Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  

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 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 V - Глава -1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ГЛАВА I 

 Управление на рисковете и управление 

на кризи 

 Pаздел 1 

 Обществено застраховане 

 Член 153а 

 Обществено селскостопанско 

застраховане 

 1. С цел да се гарантира основен доход 

на селскостопанските 

производители, засегнати от 

екстремни метеорологични събития 

или други случаи на природни или 

предизвикани от човека бедствия, 

включително горски пожари, болести 

и нашествия от вредители, се създава 

схема за обществено селскостопанско 

застраховане, финансирана от 

бюджета на Съюза. Това 

застраховане дава основно ниво на 

защита за всички селскостопански 

производители, както и на наетите 

от тях селскостопански работници, 
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във всички държави членки. 

 2. Общественото селскостопанско 

застраховане може да бъде разделено 

на застраховане на селскостопанска 

продукция, застраховане при загуба на 

доходи, застраховане на живи 

животни и компенсационни фондове. 

 3. Съществуването на това 

застраховане не засяга 

съществуването на други специфични 

схеми за застраховане в определени 

сектори, като например 

застраховането на реколтата в 

лозаро-винарския сектор, посочено в 

член 47. 

 Комисията внася предложение за 

регламент [на Европейския 

парламент и на Съвета] относно 

обществено селскостопанско 

застраховане в срок, който да позволи 

влизането му в сила на 1 юли 2014 г. 

Or. pt 

 

 


