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6.3.2013 B7-0080/505 

Изменение  505 

José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 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 23 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (23a) За да се избегнат структурни 

излишъци при производството, 

водещи до по-ниски цени, и да се 

гарантира стабилността на пазара 

на мляко, трябва да има подходяща 

организация на пазара, адаптираща 

производството към търсенето в 

рамките на Европа. Тя следва да 

позволи по-ефективна организация на 

възможностите за договаряне с 

производителите от сектора на 

млякото. Прилагането на квотната 

система за мляко следва да се удължи 

за преходен период до 2020 г. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/506 

Изменение  506 

José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 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 163 – параграф 1 – алинея 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) разпоредбите, отнасящи се до 

системата за ограничаване на 

производството на мляко, посочена в 

част ІІ, дял І, глава III — до 31 март 

2015 г.; 

б) разпоредбите, отнасящи се до 

системата за ограничаване на 

производството на мляко, посочена в 

част ІІ, дял І, глава III и приложения IX 

и X — до 31 март 2020 г.; 

Or. en 

 

 


