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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 

специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза от 24 

септември 2010 г. цели да преработи режима POSEI (специфична програма относно 

затрудненията, произтичащи от отдалечеността и островния характер), създаден с 

Регламент (ЕО) № 247/2006, за да се вземе предвид влизането в сила на Договора от 

Лисабон. Регламентът позволява свободна търговия с преработени продукти, обект на 

специфичен режим на снабдяване, между най-отдалечените райони и повишава 

годишните тавани за специфичните режими на снабдяване за Франция и Португалия. 

 Исторически преглед 

От 1990 г. насам бяха взети специфични мерки, по-специално в областта на 

селскостопанската политика, в полза на девет най-отдалечени района (Гваделупа, 

Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Сен Бартелеми, Сен Мартен, Азорските 

острови, Мадейра и Канарските острови), за да се отчетат техните особености: 

отдалеченост, островен характер, малка площ, релеф, климат, зависимост от малък 

брой продукти. Този режим беше изменен през 2001 г. и през 2006 г., за да се вземе 

предвид реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2003 г. и 

стратегията за най-отдалечените райони, разработена от Комисията през 2004 г. 

 Резултатите от POSEI 

POSEI даде възможност да се разнообрази растениевъдството, да се възстанови 

секторът на бананите след циклона Дийн и да се подобри положението на различните 

сектори. 

„Мерките за специфични режими на снабдяване“ позволиха да се запазят структурите 

на местно производство и да се създаде допълнителна заетост. 

Мерките за подкрепа на производството позволиха да се ограничи намаляването на 

селскостопанските дейности, по-специално намаляването на производството на банани 

и захар. 

 Достатъчна ли е POSEI за защита на най-отдалечените райони? 

Женевското споразумение и споразуменията, сключени с държавите от района на 

Андите и Централна Америка, създават риск за равновесието на най-отдалечените 

райони.  

Тези споразумения бяха договорени с държави, чиито производствени разходи са 

много по-ниски от тези на най-отдалечените райони, по-специално защото 

фитосанитарните норми не са същите като тези, изисквани от европейското 

законодателство. Съществува риск да се стигне до масивно навлизане на 
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селскостопански продукти от тези държави на европейския пазар, който до момента е 

основният потребител на селскостопанските продукти на най-отдалечените райони, и 

по този начин те да бъдат изложени на опасност секторите на бананите, захарта и рома. 

 Предложения на докладчика 

Първо предложение: Да се добави член 349 от ДФЕС: новият текст се основава 

единствено на членове 42 и 43 от ДФЕС, които се отнасят до ОСП. Член 349 от ДФЕС 

позволява приемане на специални мерки за най-отдалечените райони поради техните 

особености, по-конкретно в селското стопанство.  

Второ предложение: Да се включат в по-голяма степен местните инстанции, за да 

може програмата да се приспособи по-добре към реалните изисквания на най-

отдалечените райони – член 6, параграф 2, член 31 и член 10. Програмата трябва по-

добре да отчита истинските очаквания, изразявани от местните участници, за което 

трябва да се даде допълнителен срок, който да се използва за по-добро включване на 

последните и за даване възможност за повече и по-задълбочени обсъждания на 

ефикасността на програмата. 

Трето предложение: Да се подкрепи регионалната търговия, като се даде 

възможност за отпускане на помощ за транспорта в допълнение на тази за 

специфичния режим на снабдяване – член 9.  

Възможно е експедирането между отвъдморските департаменти на преработени 

продукти на базата на суровини, за които е ползван специфичен режим на снабдяване. 

Но за да се улесни регионалната търговия и да се даде възможност за развитие на нови 

сектори в най-отдалечените райони, трябва да се предвиди компенсация, свързана с 

транспорта на въпросните продукти. Това ще даде немалка възможност за регионално 

развитие. 

 

Четвърто предложение: Да се изясни формулировката на член 18, който предлага 

нови разпоредби относно задължителното съдържание на програмите POSEI, които са 

разделени на мерки (всяка от които може да се раздели на действия). Отпусканите 

средства се указват във финансов модел.  

 

Пето предложение: Да се включи секторът на бананите в програмата за борба 

срещу вредителите по растенията – член 23, параграф 1.  

 

Шесто предложение: Да се повиши предложеният таван за специфичния режим 

на снабдяване на POSEI за Франция, предназначен за внос на суровини за 

производство на фуражи – член 29. Това повишаване ще позволи да се отчетат 

предвижданията за растеж на животновъдния сектор в отвъдморските департаменти и 

текущото развитие на сектора на животновъдството, като се следи развитието на 

допълнителните разходи и източниците на снабдяване.  

Седмо предложение: Да се изиска систематична оценка от Комисията на 

последиците за най-отдалечените райони от търговските споразумения (членове 

29 и 31) чрез предварителни проучвания на въздействието и възможността за 
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адекватни компенсации за най-отдалечените райони, по-специално в сектора на 

бананите. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по земеделие и 

развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 42, параграф 1 и 

член 43, параграф 2 от него, 

– като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 42, първа алинея, 

член 43, параграф 2 и член 349 от него, 

Обосновка 

Понастоящем POSEI има двойно правно основание: двата члена за ОСП от ДФЕС 

(предишни членове 36 и 37) и специфичния член за най-отдалечените райони (предишен 

член 299, параграф 2). Въпреки това в предложението за преработка на регламента 

правното основание се ограничава до новите членове относно ОСП (член 42, параграф 

1 и член 43, параграф 2) и се пропуска новият член 349, специфичен за най-

отдалечените райони. Позоваването само на членовете за ОСП не е достатъчно за 

приемане на специфични мерки за най-отдалечените райони. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) За да не се накърнят целите, 

подкрепяни от POSEI, Комисията 

извършва предварителни проучвания 

на въздействието относно 

евентуалните последици според 



 

PE460.663v02-00 6/18 AD\867091BG.doc 

BG 

критериите, определени от ООН, 

винаги, когато се водят преговори за 

международни търговски 

споразумения и когато подкрепяните 

от POSEI сектори биха могли да 

бъдат застрашени. След като бъдат 

извършени тези предварителни 

проучвания на въздействието, 

Комисията ги предава на Европейския 

парламент, на Съвета и на избраните 

местни или регионални органи на най-

отдалечените райони преди 

сключването на въпросните 

международни споразумения. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8а) Подкрепата за традиционните 

сектори е още по-необходима, тъй 

като позволява да се поддържа 

качеството на продуктите и 

тяхната конкурентоспособност на 

пазара на Съюза спрямо 

конкуренцията от трети държави, и 

като се има предвид, че наскоро бяха 

подписани нови търговски 

споразумения със страни от 

Латинска Америка и в рамките на 

СТО, които затрудняват тези 

сектори. Комисията и държавите-

членки следва обаче да следят за това, 

подкрепата за т.нар. традиционни 

сектори да не ощетява развитието 

на други сектори, чрез които се 

разнообразява животновъдството и 

растениевъдството. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 36 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (36а) За да не бъде засегната 

специфичната подкрепа по 

настоящия регламент в полза на най-

отдалечените райони, Комисията 

следва да гарантира по-добра 

координация между общите 

политики на Съюза и другите 

секторни политики. Това 

координиране на политики би могло 

да бъде извършено например под 

формата на проучвания на 

въздействието. 

 

Обосновка 

Секторните политики (регионална политика, политика за развитие, политика за 

научни изследвания) трябва да бъдат провеждани съгласувано с мерките по POSEI, 

търговската политика, селскостопанската политика и политиката в областта на 

риболова. Ето защо, когато търговски споразумения могат да имат отрицателно 

въздействие върху най-отдалечените райони, те трябва да бъдат подлагани на 

конкретни проучвания на въздействието.  

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 36 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (36б) Тъй като последният регламент 

за програмата за подпомагане POSEI, 

а именно Регламент (ЕО) № 247/2006, 

беше приет с оглед на одобрената от 

СТО тарифа за достъп до европейския 

пазар в размер на 176 EUR/тон, 

тарифата, съдържаща се в 

споразуменията на СТО за търговия с 

банани, и допълнителните 

намаления, предоставени в рамките 
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на търговските споразумения със 

страните от района на Андите и 

страните от Централна Америка, не 

бяха взети предвид в бюджетния 

пакет за POSEI. Поради това следва 

да се извърши на ранен етап ново, 

осъвременено, всеобхватно и външно 

проучване на въздействието и ако то 

покаже неблагоприятни последствия 

за производителите на банани от 

Съюза, следва да се променят 

наличните финансови ресурси по 

програмата POSEI, така че да се 

въведат подходящи компенсации и 

мерки за увеличаване на 

конкурентоспособността на 

производителите на банани в най-

отдалечените райони на Съюза. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Трябва да се осигури съгласуваност 

на мерките, предприети по линия на 

програмите POSEI, с мерките, 

предприети по линия на други 

инструменти на Общата 

селскостопанска политика, и по-

конкретно за общата организация на 

пазарите, за развитието на селските 

райони, за качеството на продуктите, за 

хуманното отношение към животните и 

за защита на околната среда. 

2. Трябва да се осигури съгласуваност 

на мерките, предприети по линия на 

програмите POSEI, с мерките, 

предприети по линия на други 

инструменти на Общата 

селскостопанска политика, и по-

конкретно за общата организация на 

пазарите, за развитието на селските 

райони, за качеството на продуктите, за 

хуманното отношение към животните и 

за защита на околната среда, както и по 

линия на търговската политика. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В зависимост от годишната оценка за 

изпълнението на мерките, включени в 

програмите POSEI, държавите-членки 

могат да представят на Комисията 

предложения за тяхното изменение в 

рамките на финансирането, посочено в 

член 29, параграфи 2 и 3, за да отговарят 

по-добре на изискванията за най-

отдалечените региони и на 

предложената стратегия. Комисията 

приема с акт за изпълнение реда и 

условията за представяне на 

предложения за изменение на 

програмата. 

2. В зависимост от годишната оценка за 

изпълнението на мерките, включени в 

програмите POSEI, държавите-членки 

могат да представят на Комисията не 

по-късно от 30 септември всяка 

година за следващата година 
предложения за тяхното изменение в 

рамките на финансирането, посочено в 

член 29, параграфи 2 и 3, за да отговарят 

по-добре на изискванията за най-

отдалечените региони и на 

предложената стратегия. Комисията 

приема с акт за изпълнение реда и 

условията за представяне на 

предложения за изменение на 

програмата. 

Обосновка 

Предлага се промяна на крайния срок за предаване на искания за изменение от 30 юни 

на 30 септември: изпълнението на годишните програми свършва на 30 юни на 

годината n+1. Това би позволило да се включат местните участници, като 

селскостопански камари, местни и регионални съвети, и да се вземат предвид поуките 

от предишната кампания. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

   3а. Параграф 3 не се прилага за 

продукти, преработени в 

отвъдморските департаменти и 

използващи суровини, които са се 

ползвали от специфичния режим на 

снабдяване, в случаите, когато те се 

експедират между отвъдморски 
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департаменти. 

Обосновка 

Поради цената на транспорта между отвъдморските департаменти следва да се 

даде възможност за отпускане извън специфичния режим на снабдяване на 

допълнителна помощ за експедиране на фуражи, произведени във френските 

департаменти на Антилските острови за Гвиана.  

Докато се създаде ефективна система за преработка, тази помощ би дала 

възможност на Гвиана да ползва продукти на цени, сравними с тези в Гваделупа или 

Мартиника. 

Подобна помощ би могла да се предвиди в бъдеще за продукти, произведени в Реюнион 

и експедирани за Майот. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 10 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) където е приложимо, 

необходимостта да не се 

възпрепятстват възможностите за 

развитие на местните производства. 

г) необходимостта да се насърчава 

развитието на местните производства. 

Обосновка 

За да се намали зависимостта на най-отдалечените райони по отношение на 

прехраната, трябва да се насърчава местното производство. Мерките за помощ на 

местното производство и специфичният режим на снабдяване са свързани, макар да 

преследват различни цели. Подпомагането на развитието на местното производство 

не пречи на вътрешната съгласуваност в POSEI между тези два стълба. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – първа алинея – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) се изнасят за трети страни или се 

експедират за останалата част от 

територията на Съюза в рамките на 

традиционния износ или на 

традиционните експедирани количества. 

Тези количества се определят от 

a) се изнасят за трети страни или се 

експедират за останалата част от 

територията на Съюза в рамките на 

определени количества, отговарящи  на 

традиционния износ или традиционните 

експедирани количества. Тези 
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Комисията с акт за изпълнение въз 

основа на средния обем експедирани 

количества или на износа през 1989 г., 

1990 г. и 1991 г.; 

количества се определят от Комисията с 

акт за изпълнение въз основа на средния 

обем експедирани количества или на 

износа, като се взема за референтна 

стойност проверената средна 

стойност през трите най-добри 

години от 1989 г. насам; 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на настоящата глава, 

терминът „регионална търговия“ 

означава търговията на всеки от 

отвъдморските департаменти на 

Франция, на Азорските острови и 

Мадейра и на Канарските острови, с 

трети страни, определени от 

Комисията с акт за изпълнение. 

3. За целите на настоящата глава, 

терминът „регионална търговия“ 

означава търговията на всеки от 

отвъдморските департаменти на 

Франция, на Азорските острови и 

Мадейра и на Канарските острови с 

трети страни, които принадлежат към 

географските и океанските области, в 

които се намират тези райони, и с 

трети страни, с които те имат 

исторически връзки. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) условията за отпускане на 

помощта и съответните продукти и 

обеми; 

заличава се  

Обосновка 

Необходимо е да се изясни формулировката на този член. 

Програмите POSEI са разделени на мерки, по които отпусканите средства са указани 

във финансов модел. Всяка от мерките може да се раздели на няколко действия. 

Параграф 2 посочва мерки. Съответно се предлага да се заличи буква д), която се 

отнася за подробностите за всяко действие. Освен това тази буква повтаря 

разпоредбата в параграф 4 относно действията.  
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) размерът на помощта, определена за 

всяка мярка или действие с оглед 

постигане на една или повече от целите 

на програмата. 

е) размерът на помощта, определена за 

всяка мярка с оглед постигане на една 

или повече от целите на програмата. 

Обосновка 

В параграф 2 става дума за мерки, поради което се предлага да се заличи 

споменаването на действия в тази буква. 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) индивидуалната помощ; в) единичната сума на помощта; 

Обосновка 

За повече яснота се предлага да се замести терминът „индивидуална помощ“ в буква 

в) с израза „единична сума на помощта“. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) тавана на помощта. заличава се 

Обосновка 

Понастоящем финансовите тавани се определят по мерки, а не по действия. 

Съответно се предлага да се заличи буква г), която прави задължително 

определянето на „таван на помощта“ по действия. Всъщност това не е необходимо, 

тъй като единичната сума на помощта и условията за допустимост вече са 

определени. 
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Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Независимо от член 39, параграф 4 от 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 

максималните годишни суми, 

отговарящи на условията за помощ от 

Съюза, определени в приложение I към 

посочения регламент, могат да бъдат 

увеличени до два пъти в случая на 

мярката за защита на езера на Азорските 

острови и мярката за опазване на 

ландшафта и традиционните 

характеристики на земеделската земя и 

опазването на каменните стени, 

поддържащи тераси на Мадейра. 

1. Независимо от член 39, параграф 4 от 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 

максималните годишни суми, 

отговарящи на условията за помощ от 

Съюза, определени в приложение I към 

посочения регламент, могат да бъдат 

увеличени до два пъти в случая на 

мярката за защита на езера на Азорските 

острови и мярката за опазване на 

ландшафта, биологичното 

разнообразие и традиционните 

характеристики на земеделската земя и 

опазването на каменните стени, 

поддържащи тераси на Мадейра. 

Обосновка 

Отвъдморските департаменти представляват 80 % от биологичното разнообразие 

на ЕС и съответно е необходимо да се включат действията в полза на 

биоразнообразието в мярката за опазване на ландшафта. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. За да се подобри 

конкурентоспособността на 

селскостопанските продукти от най-

отдалечените райони в рамките на 

пазара и да се допринесе за 

устойчивостта на земеделските 

стопанства по отношение на 

последствията от природните 

бедствия и природните рискове, 

трябва да се вземат мерки всеки от 
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подсекторите да бъде застрахован 

срещу рисковете от бедствия. За тази 

цел кооперациите, сдруженията на 

земеделски стопани и всички други 

селскостопански субекти се 

освобождават от забраната за 

получаване на държавни помощи, 

предназначени да улесняват достъпа 

до селскостопански застраховки.  

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Франция и Португалия представят на 

Комисията програми за контрол на 

организмите, вредни за растенията или 

растителните продукти, съответно във 

френските отвъдморски департаменти и 

на Азорските острови и Мадейра. 

Програмите определят по-специално 

целите, които следва да бъдат 

постигнати, мерките, които да се 

предприемат, тяхната продължителност 

и разходите за тях. Програмите, 

представени съгласно настоящия 

член, не засягат защитните мерки за 

бананите. 

1. Франция и Португалия представят на 

Комисията програми за контрол на 

организмите, вредни за растенията или 

растителните продукти, съответно във 

френските отвъдморски департаменти и 

на Азорските острови и Мадейра. 

Програмите определят по-специално 

целите, които следва да бъдат 

постигнати, мерките, които да се 

предприемат, тяхната продължителност 

и разходите за тях. 

Обосновка 

Предлага се да се направи производството на банани допустимо за тези програми, 

защото производителите на банани, наред с другите тези в Гваделупа и Мартиника, 

трябва да се борят с черната церкоспориоза — тежка болест по банановите 

дървета, а са необходими най-малко още пет години изследвания за създаване на 

видове банани, които да са резистентни на болести и с добри вкусови качества. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 27 – първа алинея  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разрешава се на Испания да отпуска 

помощ за производството на тютюн на 

Канарските острови. Предоставянето на 

такава помощ не трябва да води до 

неравнопоставеност между 

производителите на островите. 

Разрешава се на Испания да отпуска 

помощ за производството на тютюн на 

Канарските острови поради 

спецификата на това производство и 

малката възможност за 

разнообразяване на местното 

селскостопанско производство. 

Предоставянето на такава помощ не 

трябва да води до неравнопоставеност 

между производителите на островите. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 – първо тире  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– за отвъдморските департаменти на 

Франция: 24,8 млн. евро 

– за отвъдморските департаменти на 

Франция: 26,9 млн. евро 

Обосновка 

Поддържането на прекалено нисък таван за специфичния режим на снабдяване не би 

дало възможност за следене на развитието на допълнителните разходи и 

източниците на снабдяване. Необходимо е да се повиши предложеният таван, за да се 

отчетат предвижданията за растеж на животновъдния сектор в отвъдморските 

департаменти и така да се създаде възможност за текущото развитие на този 

сектор. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 4 а (нов)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Като се вземат предвид 

отрицателните последици за 
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европейските производители на 

банани от прогресивното намаляване 

на митата поради многостранните 

споразумения от Женева и за свободна 

търговия с държавите от района на 

Андите, Централна Америка и други 

региони, трябва да се предостави 

адаптирана компенсация на 

производителите на банани от най-

отдалечените европейски райони. 

Тази компенсация е в размер на 30 

млн. евро годишно общо за всички 

европейски държави, произвеждащи 

банани.  

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Най-късно до 31 юли всяка година 

държавите-членки представят на 

Комисията отчет за изпълнението през 

предходната година на мерките, 

предвидени по силата на настоящия 

регламент. 

2. Най-късно до 30 септември всяка 

година държавите-членки представят на 

Комисията отчет за изпълнението през 

предходната година на мерките, 

предвидени по силата на настоящия 

регламент. 

Обосновка 

Това би позволило да се включи в доклада информацията, получена от местните 

участници, като селскостопански камари, регионални съвети и местни съвети, и да се 

вземат предвид поуките от предишната кампания. 

 

Изменение 23 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. При предвиждане на значителни 

изменения в Общата селскостопанска 

политика или при започването на 

търговски преговори между Съюза и 

трети държави, трети регионални 
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или международни организации, 

които е възможно да засегнат 

селскостопанските сектори, 

подкрепяни от POSEI, Комисията 

трябва да извършва периодични 

специфични предварителни 

проучвания на въздействието 

относно възможните последици за 

селското стопанство на най-

отдалечените райони. Тези 

проучвания се предават на 

Европейския парламент, придружени 

според случая от съответни 

предложения за компенсации. 

 

Обосновка 

Секторните политики (регионална политика, политика за развитие, политика за 

научни изследвания) трябва да бъдат провеждани съгласувано с мерките по POSEI, 

търговската политика, селскостопанската политика и политиката в областта на 

риболова. Ето защо, когато търговски споразумения могат да имат отрицателно 

въздействие върху най-отдалечените райони, те трябва да бъдат подлагани на 

конкретни проучвания на въздействието.  
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