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Изменение 2506
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

заличава се

Or. en

Изменение 2507
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на всякакви сектори и 
производства или специфични видове 
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селскостопанска дейност, които са
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

селскостопанска дейност, които са
стратегически по икономически, 
социални или екологични съображения, 
според определените в националните 
стратегически планове.

Or. it

Изменение 2508
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на всякакви сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са
стратегически по икономически, 
социални или екологични съображения, 
според определените в националните 
стратегически планове или в 
техните годишни прегледи.
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цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. it

Обосновка

Предложението за регламент предвижда възможност за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на доходите в полза на много широк списък от 
сектори и производства, като се изключват само няколко. Мисля, че тези изключения 
са нецелесъобразни. Новият модел за доставка дава възможност за задълбочена 
оценка в националните стратегически планове на секторите, които са стратегически 
за държавите членки, и за които социално-икономическата ситуация обосновава 
необходимостта от обвързано с производството подпомагане.

Изменение 2509
Сандра Калниете, Ивари Падар

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на селскостопанските сектори 
и производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения.
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производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. en

Обосновка

В съответствие с настоящите правила на СТО обвързаното с производството 
подпомагане на доходите осигурява съществен принос за поддържане на 
икономическата активност в селските райони и подкрепя заетостта в тях, затова 
тези плащания следва да бъдат запазени с по-широк обхват и по-амбициозни 
финансови ресурси.

Изменение 2510
Петер Яр, Норберт Линс, Алберт Дес, Йенс Гизеке

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: ориз, мляко и 
млечни продукти, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо.

Or. de
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Изменение 2511
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на продуктовите сектори, 
изброени в частите на приложение I 
от Договорите, с изключение на 
рибарството и аквакултурата, така 
като са определени и посочени в 
член 1 от Регламент 1308/2013 
(Регламент за ООП), само ако са
важни по икономически, социални или 
екологични съображения. В 
стратегическите планове на ОСП 
държавите членки определят 
секторите и производствата, на 
които да бъде отпуснато обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите.

Or. it

Изменение 2512
Мигел Виегаш

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
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производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслинови 
насаждения, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци.

Or. pt

Изменение 2513
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци.
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ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. en

Обосновка

Не следва да е възможно да се предоставя достъп до подпомагане за агрогорива чрез 
мерки по ОСП, тъй като основната цел на ОСП е да осигурява по устойчив начин 
продоволствена сигурност и производство на висококачествени храни.

Изменение 2514
Мария Нойхл, Тибор Сани, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо,
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения,
чисто фуражни бобови култури или в 
съчетание с трева, пасищен лен, 
коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи, семена, овче и козе месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. en
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Изменение 2515
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци,
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури,
с изключение на дървета, използвани 
за производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
нехранителни култури, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали, които могат да включват 
дървета и/или храсти, формиращи 
горска обработваема или пасищна 
агро-лесовъдна система, и като 
сертифицирани системи от дървета 
извън гори и.

Or. en

Обосновка

Предлагане на подпомагане за възможност за заместване на изкопаеми материали 
звучи като добра идея, но формулировката, че следва да бъдат дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация и „култури“ предлага основно възможност само за 
енергийна услуга, но не и за „продукт“. Целта на предложената формулировка е да се 
разшири обхватът и дърветата да станат допустими, особено за агро-лесовъдни 
системи, които биха могли да са и сертифицирани системи от дървета извън гори.
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Изменение 2516
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват
изкопаеми материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. en

Изменение 2517
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
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екологични съображения: зърнени
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци,
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

екологични съображения: зърнените
култури, маслодайни семена, с 
изключение на културите, 
предназначени за агрогорива,
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, вино, 
кестени и мед.

Or. es

Изменение 2518
Даниел Буда

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, отглеждане на овце, 
кози или говеда, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, диви 
или култивирани тревни площи или 
пасища, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други нехранителни 
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могат да заместват изкопаеми 
материали.

култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. ro

Изменение 2519
Джанкарло Скота, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, картофи за 
консумация от човека, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо,
птиче месо и яйца, тютюн, 
маслинови насаждения, пчели,
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци, дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация и 
други нехранителни култури, с 
изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. it

Изменение 2520
Томас Вайтц
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж,
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които
надхвърлят минималните правни 
стандарти за хуманно отношение 
към животните или за околната 
среда, или когато те са важни по 
икономически, социални или 
екологични съображения, и техните 
нужди са обосновани съгласно 
описаната в дял V, глава ІІІ процедура 
с емпирични количествено измерими 
и независимо проверими 
доказателства: зърнени култури, 
маслодайни семена, протеинови 
култури, бобови растения, лен, коноп, 
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
семена, овче и козе месо, говеждо и 
телешко месо, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци.

Or. en

Изменение 2521
Карин Глоанек Морен, Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 



AM\1171743BG.docx 15/196 PE631.982v01-00

BG

важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения,
бобови растения за фураж, смеси от 
бобови растения/треви, лен, коноп, 
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
семена, овче и козе месо, говеждо и 
телешко месо, маслиново масло,
маслинови насаждения, копринени 
буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. en

Обосновка

Всички бобови растения (в т.ч. бобовите растения за фураж) следва да бъдат 
допустими за обвързано с производството подпомагане. Освен това смесите от 
бобови растения/треви трябва да бъдат насърчавани.

Изменение 2522
Мария Хойбух, Бронис Ропе, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които
надхвърлят минималните правни 
стандарти за хуманно отношение 
към животните или за околната 
среда, или когато те са важни по 
икономически, социални или 
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картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

екологични съображения, и техните 
нужди са обосновани съгласно 
описаната в дял V, глава ІІІ процедура 
с емпирични количествено измерими 
и независимо проверими 
доказателства: зърнените култури, 
маслодайни семена, протеинови 
култури, бобови растения, лен, коноп, 
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
семена, овче и козе месо, говеждо и 
телешко месо, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци.

Or. en

Обосновка

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Изменение 2523
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
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картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо, 
птиче месо, яйца, тютюн, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. en

Обосновка

Има четири селскостопански сектора: свинското месо, птичето месо, яйцата и 
тютюнът, които в много държави членки са важни по икономически, социални или 
екологични съображения, а се сблъскват с изключително големи трудности поради 
заболявания по животните, като например африканска чума по свинете и птичи грип, 
и с икономически предизвикателства, като незаконната търговия с тютюневи 
изделия и дъмпинговия внос на яйца в ЕС.

Изменение 2524
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо, 
птиче месо, яйца, маслиново масло, 
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хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци, дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация и 
други нехранителни култури, с 
изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. en

Обосновка

Има четири селскостопански сектора: свинското месо, птичето месо и яйцата, 
които в много държави членки са важни по икономически, социални или екологични 
съображения, а се сблъскват с изключително големи трудности поради заболявания 
по животните, като например африканска чума по свинете и птичи грип, и с 
икономически предизвикателства, като дъмпинговия внос на яйца в ЕС.

Изменение 2525
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, фъстъци, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби,
пчелни семейства, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци, дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация и 
други нехранителни култури, с 
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производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. en

Изменение 2526
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци,
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, като 
описаното обвързано с 
производството подпомагане може да 
бъде отпускано на целеви региони 
само в рамките на държава членка;

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане следва да бъде използвано предимно за 
подпомагане на уязвими сектори.
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Изменение 2527
Чеслав Адам Шекерски

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо,
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, тютюн, захарно цвекло, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. pl

Изменение 2528
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
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екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, медицински растения,
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
семена, овче и козе месо, говеждо и 
телешко месо, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци, дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация и 
други нехранителни култури, с 
изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. hr

Изменение 2529
Карин Глоанек Морен, Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, твърда пшеница, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
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производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. fr

Изменение 2530
Алберт Дес, Петер Яр, Норберт Линс

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения,
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, плодове и зеленчуци, дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация и 
други нехранителни култури, с 
изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. de

Изменение 2531
Рикарду Серан Сантуш

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и
нехранителни култури, с изключение на 
дървета, използвани за производството 
на продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. pt

Изменение 2532
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: Не се отнася 
до българския текст.
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месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други 
нехранителни култури, с изключение 
на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Or. fr

Изменение 2533
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново
насаждение, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. es
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Обосновка

Маслиново масло е заменя с маслиново насаждение, за да се включат и трапезните 
маслини.

Изменение 2534
Йорн Дорман

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове,
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни култури, 
с изключение на дървета, използвани за 
производството на продукти, които 
могат да заместват изкопаеми 
материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
мляко и млечни продукти, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Or. en

Обосновка

Възможностите за обвързано с производството подпомагане следва да бъдат 
ограничени. За да се избегнат последици за конкурентоспособността, обвързаното с 
производството подпомагане за семена и картофи за нишесте следва да се избягва.

Изменение 2535
Естефания Торес Мартинес
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци,
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или определени
специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни по 
икономически, социални или 
екологични съображения: зърнените
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, всички сектори с 
екстензивно животновъдство, мляко 
и млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, сушени 
плодове, маслиново масло и трапезни 
маслини, вино, цветарски продукти,
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. es

Изменение 2536
Мария Нойхл, Тибор Сани, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В своите стратегически планове 
държавите членки следва да 
обясняват ясно причините защо 
предоставянето на обвързано с 
производството подпомагане би 
осигурило добавена стойност за 
икономически, социални или 
екологични цели и защо такива цели 
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не биха могли да бъдат постигнати 
чрез мерки за развитие на селските 
райони.

Or. en

Изменение 2537
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Роса Естарас Ферагут, Габриел 
Мато, Естебан Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът с продукти, посочен в 
първия параграф, може да се разшири 
в регионите с природни ограничения, 
като островните райони, така че да 
бъдат взети под внимание 
специфичните за тях 
неблагоприятни характеристики.

Or. es

Изменение 2538
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с дял V, глава ІІІ 
Комисията гарантира, че обвързано с 
производството подпомагане не се 
предоставя на сектори в регионите, в 
които има свръхпроизводство.

Or. en

Изменение 2539
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Естер Еранс Гарсия, Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра, Рамон Луис 
Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да добавят 
други производства към изброените в 
първия параграф, ако това е 
обосновано след извършен анализ на 
нуждите.

Or. es

Изменение 2540
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 30а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а

Свързаните плащания могат да се 
разпределят на траншове, за да се 
подпомогне структурирането на 
конкретния сектор, за който са 
предназначени, или да се 
благоприятства постигането на 
други цели, като подобряване на 
качеството, подмладяване, 
професионализация или управление на 
рисковете.

Or. es

Изменение 2541
Мария Хойбух, Мартин Хойслинг, Флорент Марсейеси, Тили Метц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Бенефициерите отговарят на 
условията за обвързани с 
производството плащания само ако 
стандартите им на производство са 
по-високи от съответните 
действащи минимални стандарти в 
областта на околната среда и 
хуманното отношение към 
животните.

Or. en

Изменение 2542
Мигел Виегаш

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки определят 
като условия за допустимост за 
подпомагане изискванията за 
идентификация и регистрация на 
животните в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета32

или Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета33. Въпреки това, без да се 
засягат други приложими условия за 
допустимост, животните от рода на 
едрия рогат добитък или овцете и 
козите се счита, че отговарят на 
условията за подпомагане, ако 
изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите 
членки.

заличава се
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_________________

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юли 2000 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 
на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., 
стр. 1).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета от 17 декември 2003 г. за 
създаване на система за 
идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите 
и за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и на Директиви 
92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 
9.1.2004 г., стр. 8).

Or. pt

Изменение 2543
Мария Нойхл, Тибор Сани, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки определят 
като условия за допустимост за 
подпомагане изискванията за 
идентификация и регистрация на 
животните в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета32

или Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета33. Въпреки това, без да се 
засягат други приложими условия за 
допустимост, животните от рода на 

заличава се
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едрия рогат добитък или овцете и 
козите се счита, че отговарят на 
условията за подпомагане, ако 
изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите 
членки.

_________________

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юли 2000 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 
на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., 
стр. 1).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета от 17 декември 2003 г. за 
създаване на система за 
идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите 
и за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и на Директиви 
92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 
9.1.2004 г., стр. 8).

Or. en

Изменение 2544
Тили Метц, Петрас Аущревичюс, Джон Флак, Елеонора Еви, Юте Гутеланд, 
Сирпа Пиетикяйнен, Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от рода 
на едрия рогат добитък или овце и кози, 
държавите членки определят като

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от рода 
на едрия рогат добитък или овце и кози, 
държавите членки определят като част 
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условия за допустимост за подпомагане 
изискванията за идентификация и 
регистрация на животните в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета32 или Регламент (ЕО) 
№ 21/2004 на Съвета33. Въпреки това, 
без да се засягат други приложими 
условия за допустимост, животните 
от рода на едрия рогат добитък или 
овцете и козите се счита, че 
отговарят на условията за 
подпомагане, ако изискванията за 
идентификация и регистрация са 
изпълнени до определена дата през 
съответната референтна година, 
която трябва да бъде определена от 
държавите членки.

от условията за допустимост за 
подпомагане изискванията за 
идентификация и регистрация на 
животните в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1760/2000 на Европейския 
парламент и на Съвета32 или Регламент
(ЕО) № 21/2004 на Съвета33.

Or. en

Изменение 2545
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от рода 
на едрия рогат добитък или овце и кози, 
държавите членки определят като 
условия за допустимост за подпомагане 
изискванията за идентификация и 
регистрация на животните в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1760/2000 на Европейския парламент и 
на Съвета32 или Регламент (ЕО) № 
21/2004 на Съвета33. Въпреки това, без 
да се засягат други приложими условия 
за допустимост, животните от рода на 
едрия рогат добитък или овцете и козите 
се счита, че отговарят на условията за 
подпомагане, ако изискванията за
идентификация и регистрация са

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от рода 
на едрия рогат добитък или овце и кози, 
държавите членки определят като 
условия за допустимост за подпомагане 
изискванията за идентификация и 
регистрация на животните в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1760/2000 на Европейския парламент и 
на Съвета32 или Регламент (ЕО) № 
21/2004 на Съвета33. Въпреки това, без 
да се засягат други приложими условия 
за допустимост, по отношение на
животните от рода на едрия рогат 
добитък или овцете и козите се счита, че 
отговарят на условията за подпомагане
животните, за които на 
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изпълнени до определена дата през 
съответната референтна година, която 
трябва да бъде определена от държавите 
членки.

компетентните органи е докладвана 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, второ тире от Регламент 
(ЕО) № 1760/2000, за едрия рогат 
добитък, и съответно информацията 
за овцете и козите, до определена дата 
през съответната референтна година, 
която трябва да бъде определена от 
държавите членки.

_________________ _________________

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за създаване на система 
за идентификация и регистрация на едър 
рогат добитък и относно етикетирането 
на говеждо месо и продукти от говеждо 
месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., 
стр. 1).

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за създаване на система 
за идентификация и регистрация на едър 
рогат добитък и относно етикетирането 
на говеждо месо и продукти от говеждо 
месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., 
стр. 1).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
от 17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на 
овцете и козите и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО
(ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
от 17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на 
овцете и козите и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО
(ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

Or. es

Обосновка

Това уточнение цели да се сведат до минимум проблемите, свързани с 
идентификацията и регистрацията, по-специално в случая на едрия рогат добитък, 
пред които се изправя Комисията при одитите за контрол на съответните помощи.

Изменение 2546
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
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доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки определят
като условия за допустимост за 
подпомагане изискванията за 
идентификация и регистрация на 
животните в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета32

или Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета33. Въпреки това, без да се 
засягат други приложими условия за 
допустимост, животните от рода на 
едрия рогат добитък или овцете и 
козите се счита, че отговарят на 
условията за подпомагане, ако 
изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите членки.

доходите се отнася за
животновъдството, държавите 
членки определят условията за 
допустимост за подпомагане 
изискванията за идентификация и 
регистрация на животните. Въпреки 
това, без да се засягат други приложими 
условия за допустимост, за 
отглежданите животни се счита, че 
отговарят на условията за подпомагане, 
ако изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите членки.

_________________

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юли 2000 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 
на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 
1).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета от 17 декември 2003 г. за 
създаване на система за 
идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите 
и за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и на Директиви 
92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 
9.1.2004 г., стр. 8).

Or. it

Изменение 2547
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Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки определят 
като условия за допустимост за 
подпомагане изискванията за 
идентификация и регистрация на 
животните в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета32

или Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета33. Въпреки това, без да се
засягат други приложими условия за 
допустимост, животните от рода на 
едрия рогат добитък или овцете и 
козите се счита, че отговарят на 
условията за подпомагане, ако 
изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите 
членки.

2. Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите, посочено в 
член 29, параграф 2, може да се
предоставя единствено ако:
a) държавата членка докаже, че това 
е единствената оставаща 
възможност, свързана по-специално с 
пасищни системи, в които 
екологичните схеми или 
необвързаните с производството 
плащания трудно могат да 
постигнат резултати поради паша 
на общи мери или смяна на пасищата
б) държавата членка докаже 
покриването на действително 
направените допълнителни разходи и 
пропуснати ползи с цел изпълнението 
на специфичните цели, посочени в 
член 6.3, букви г), д) и е).

_________________

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юли 2000 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 
на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., 
стр. 1).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета от 17 декември 2003 г. за 
създаване на система за 
идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите 
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и за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и на Директиви 
92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 
9.1.2004 г., стр. 8).

Or. en

Изменение 2548
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки определят 
като условия за допустимост за 
подпомагане изискванията за 
идентификация и регистрация на 
животните в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1760/2000 на Европейския 
парламент и на Съвета32 или Регламент
(ЕО) № 21/2004 на Съвета33. Въпреки 
това, без да се засягат други приложими 
условия за допустимост, животните 
от рода на едрия рогат добитък или 
овцете и козите се счита, че отговарят 
на условията за подпомагане, ако 
изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите членки.

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за
животновъдството, държавите 
членки определят като условия за 
допустимост за подпомагане 
изискванията за идентификация и 
регистрация на животните в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета32 или Регламент (ЕО) 
№ 21/2004 на Съвета33. Въпреки това, 
без да се засягат други приложими 
условия за допустимост, за 
отглежданите животни се счита, че 
отговарят на условията за подпомагане, 
ако изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите членки.

_________________ _________________

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за създаване на система 
за идентификация и регистрация на едър 
рогат добитък и относно етикетирането 
на говеждо месо и продукти от говеждо 
месо и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 820/97 на Съвета (ОВ L 204,

32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за създаване на система 
за идентификация и регистрация на едър 
рогат добитък и относно етикетирането 
на говеждо месо и продукти от говеждо 
месо и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 820/97 на Съвета (ОВ L 204,
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11.8.2000 г., стр. 1). 11.8.2000 г., стр. 1).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
от 17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на 
овцете и козите и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО
(ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
от 17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на 
овцете и козите и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО
(ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

Or. it

Обосновка

Предложението за регламент предвижда възможност за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на доходите в полза на много широк списък от 
сектори и производства, като се изключват само няколко. Мисля, че тези изключения 
са нецелесъобразни. Новият модел за доставка дава възможност за задълбочена 
оценка в националните стратегически планове на секторите, които са стратегически 
за държавите членки, и за които социално-икономическата ситуация обосновава 
необходимостта от обвързано с производството подпомагане.

Изменение 2549
Пол Бранън

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, без да се засяга 
предходният параграф, подпомагане 
не се предоставя за интензивно
животновъдство. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 138, с които настоящият 
регламент се допълва с определяне на 
видовете системи за интензивно 
животновъдство, които не са 
допустими за обвързано с 
производството подпомагане, като 
ефективно от подпомагане се 
изключват мляко и млечни продукти, 
животни от рода на едрия рогат 
добитък или овце и кози, когато има 
несъответствие между броя 
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отговарящи на условията за 
подпомагане хектари и броя на 
животните. Настоящата разпоредба 
ще взема под внимание воденето на 
паша или практиките на смяна на 
пасищата.

Or. en

Обосновка

Още в Специален доклад № 11/2012 се посочва, че без ясни и достатъчни разпоредби за 
насочване обвързаните с производството помощи може да доведат до субсидиране на 
по-интензивни животновъдни методи. Положението не се е подобрило и този модел 
следва да се промени със следващата реформа. Заплашени са екстензивното 
животновъдство, свързано с традиционната практика, екосистеми с висока 
природна стойност и вероятно дори предотвратяваща пожари паша на стадата, и 
селските райони, в които то се практикува. Интензивните системи не си заслужава 
да бъдат запазвани от социални, екологични съображения или от гледна точка на 
хуманното отношение към животните.

Изменение 2550
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух, Флорент Марсейеси, Тили Метц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки може да 
подпомагат само животни, 
отглеждани при система на хранене с 
трева, пасищно хранене, и със 
значително по-високи резултати в 
областта на околната среда или 
хуманното отношение към 
животните.

Or. en
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Изменение 2551
Тили Метц, Петрас Аущревичюс, Джон Флак, Елеонора Еви, Юте Гутеланд, 
Сирпа Пиетикяйнен, Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за 
животновъдството, само методи на 
производство, които надхвърлят 
минималните национални стандарти 
и стандарти на Съюза за хуманно 
отношение към животните и 
тяхното здраве, се счита, че 
отговарят на условията за 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане на доходите следва да отговаря на 
условията за спазване на строги критерии за устойчивост, включително хуманно 
отношение към животните и тяхното здраве. В случая на животновъдството то 
следва да бъде насочено само към методи на производство, които намаляват 
гъстотата на отглеждане, подобряват хуманното отношение към животните и 
тяхното здраве и не допринасят за увеличаване на антимикробната резистентност.

Изменение 2552
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Животновъдството, 
използващо висока гъстота на 
отглеждане, е недопустимо за 
подпомагане, освен при нужда от 
изпълнение на програми за намаляване 
на гъстотата на отглеждане.
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Or. en

Изменение 2553
Алберт Дес, Петер Яр, Норберт Линс

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите не се 
предоставя за нефуражни земеделски 
продукти, с изключение на
протеинови култури.

Or. de

Изменение 2554
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух, Флорент Марсейеси, Тили Метц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Чрез посочената в дял V от 
настоящия регламент процедура 
Комисията и държавите членки 
гарантират, че в стратегическите 
планове по ОСП се съдържат 
разпоредби за гарантиране, че до края 
на програмния период на тези 
планове, общата гъстота на 
отглеждане на добитъка за държава 
членка не надвишава 0,7 глави 
добитък на хектар.

Or. en

Обосновка

Важно е да се балансира отглеждането на животните и растенията. В ОСП има 
прецедент, тъй като гъстотата на добитъка се определя от десетилетие, от 2003 г. 
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насам. Според Евростат настоящата гъстота на отглеждане на добитъка между 
държавите членки е 0,75 глави добитък на хектар.

Изменение 2555
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух, Флорент Марсейеси, Тили Метц
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Операции за концентрирано 
хранене на животни не са допустими 
за обвързано с производството 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

Наложително е да се възстанови баланса при отглеждането на животните и 
растенията, като се гарантира, че числеността на добитъка за едно стопанство не 
надвишава базовата му площ постоянни и временни пасища за фураж, например в 
случая с преживните животни. Това ще ограничи структурния излишък в 
производството, замърсяването на околната среда с излишни хранителни вещества и 
ще намали въздействието върху климата.

Изменение 2556
Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31a

Мониторинг

Като част от мониторинга на 
съгласуваността на политиките за 
развитие, описан в член 119а (нов), 
държавите членки и Комисията 
извършват мониторинг на 
отпуснатото обвързано с 



PE631.982v01-00 42/196 AM\1171743BG.docx

BG

производството подпомагане. Ако 
бъде установено отрицателно 
въздействие, обвързаното с 
производството подпомагане за 
въпросния сектор се прекратява или 
намалява, както е целесъобразно, за да 
се отговори на посочените по-горе 
условия.

Комисията е оправомощена да 
започне диалог с развиващите се 
държави партньорки, когато 
разгръщането на обвързаното с 
производството подпомагане оказва 
неблагоприятно въздействие върху 
развитието на местния хранително-
вкусов сектор, с цел да се 
предприемат коригиращи мерки 
(включително в рамките на 
търговската политика на ЕС) за 
смекчаване на неблагоприятните 
последици.

Когато е необходимо, на Комисията 
може да приема делегирани актове в 
съответствие с член 138 за допълване 
на настоящия регламент с мерки, 
които да бъдат приети от 
държавите членки, когато използват 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите, с цел да се 
премахнат неблагоприятните 
въздействия върху развитието на 
хранително-вкусовия сектор в 
партньорските държави.

Or. en

Изменение 2557
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
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Мерки за предотвратяване на риска 
бенефициери на обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите да пострадат от 
структурните пазарни дисбаланси в 
даден сектор

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които се допълва настоящият 
регламент по отношение на мерки за 
предотвратяване на риска 
бенефициери на обвързано с 
производството подпомагане да 
пострадат от структурните пазарни 
дисбаланси в даден сектор. С тези 
делегирани актове може да се допусне 
държавите членки да решат това 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите да 
продължи да се изплаща до 2027 г. въз 
основа на производствените единици, 
за които е било предоставяно това
подпомагане през минал референтен 
период.

Or. en

Изменение 2558
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които се допълва настоящият 
регламент по отношение на мерки за 
предотвратяване на риска 
бенефициери на обвързано с 
производството подпомагане да 
пострадат от структурните пазарни 
дисбаланси в даден сектор. С тези 
делегирани актове може да се допусне 

заличава се
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държавите членки да решат това 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите да 
продължи да се изплаща до 2027 г. въз 
основа на производствените единици, 
за които е било предоставяно това 
подпомагане през минал референтен 
период.

Or. es

Изменение 2559
Анжелик Дьолае, Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 2560
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се заличи посочването на Меморандума за 
разбирателство между Европейската икономическа общност и САЩ за маслодайни 
семена, което изглежда излишно и блокира трайно развитието на маслодайните 
семена. Това е в съответствие с позицията на Европейския парламент, приета в 
резолюцията му от 27 март 2018 г., а именно „че въпреки че споразумението от Блеър 
Хауз от 1992 г. все още е в сила, то фактически е остаряло и не бива да 
възпрепятства устойчивото развитие на протеиновите култури в Европа“.
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Изменение 2561
Карин Глоанек Морен, Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Обосновка

Не е необходимо в законодателството относно ОСП да се уточнява уредбата за 
подпомагането по отношение на правилата за международна търговия, доколкото 
тези правила се прилагат във всички случаи. Впрочем този член не фигурира в 
Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Изменение 2562
Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. en

Изменение 2563
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обвързаното с производството 
подпомагане на доходите засяга някои 
или всички маслодайни семена, 
посочени в приложението към 
Меморандума за разбирателство между 

Когато обвързаното с производството 
подпомагане на доходите засяга някои 
или всички маслодайни семена, 
посочени в приложението към 
Меморандума за разбирателство между 
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Европейската икономическа общност и 
Съединените американски щати за 
маслодайни семена34, общият размер на 
подпомаганата площ въз основа на 
планираните крайни продукти, 
включени в стратегическите планове по 
ОСП на съответните държави членки, не 
надвишава максималния размер на 
подпомаганата площ за целия Съюз с 
цел гарантиране на съответствие с 
поетите от него международни 
задължения.

Европейската икономическа общност и 
Съединените американски щати за 
маслодайни семена34, общият размер на 
подпомаганата площ въз основа на 
планираните крайни продукти, 
включени в стратегическите планове по 
ОСП на съответните държави членки, не 
надвишава максималния размер на 
подпомаганата площ за целия Съюз с 
цел гарантиране на съответствие с 
поетите от него международни 
задължения. В този контекст соята е 
протеинова култура.

_________________ _________________

34 Меморандум за разбирателство между 
Европейската икономическа общност и 
Съединените американски щати за 
маслодайни семена в рамките на ГАТТ
(ОВ L 147, 18.6.1993 г.).

34 Меморандум за разбирателство между 
Европейската икономическа общност и 
Съединените американски щати за 
маслодайни семена в рамките на ГАТТ
(ОВ L 147, 18.6.1993 г.).

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че соята следва да се третира като протеинова култура по 
отношение на обвързаното с производството подпомагане на доходите, посочено в 
член 86, параграф 5, точно както при настоящата система.

Изменение 2564
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно 6 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя 
индикативна референтна подпомагана 
площ за всяка държава членка, 
изчислена въз основа на нейния дял от 
средния размер на обработваемата 
площ в Съюза през петте години, 
предшестващи годината на влизане в 

Най-късно 6 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията приема актове за 
изпълнение, с които определя 
индикативна референтна подпомагана 
площ за всяка държава членка, 
изчислена въз основа на обработваемата 
площ, която поражда референтната 
площ. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
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сила на настоящия регламент. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 139, 
параграф 2.

по разглеждане, посочена в член 139, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 2565
Филип Лоазо, Жак Коломбие

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Меморандумът за 
разбирателство трябва да се 
преразгледа в спешен порядък, за да се 
даде възможност на държавите 
членки да възстановят 
независимостта си по отношение на 
протеиновите култури и да се намали 
драстично европейската зависимост 
от внос от трети държави; на 
производствата на маслодайни и 
протеинови култури трябва да се 
предостави достатъчно равнище на 
обвързано с производството 
подпомагане.

Or. fr

Изменение 2566
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите членки възнамеряват 
да увеличат планираните си крайни 
продукти, посочени в параграф 1, 
одобрени от Комисията в 

Когато държавите членки възнамеряват 
да увеличат планираните си крайни 
продукти, посочени в параграф 1, 
одобрени от Комисията в 
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стратегическите планове по ОСП, те 
съобщават на Комисията 
преразгледаните планирани крайни 
продукти чрез искане за изменение на 
стратегическите планове по ОСП в 
съответствие с член 107 преди 1 януари 
на годината, предшестваща съответната 
референтна година.

стратегическите планове по ОСП, те 
съобщават на Комисията 
преразгледаните планирани крайни 
продукти чрез искане за изменение на 
стратегическите планове по ОСП в 
съответствие с член 107 преди 1 януари 
на годината, предшестваща съответната 
референтна година. Посочената 
промяна не се отчита за целите на 
член 107, параграф 7.

Or. en

Обосновка

Изменението придава гъвкавост на броя на позволените промени на стратегическите 
планове на основание член 107.

Изменение 2567
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка съответна държава членка 
представя съответно искане за 
изменение на своя стратегически 
план по ОСП заедно с преразгледания 
коефициент за намаление, посочен във 
втора алинея, преди 1 април на 
годината, предшестваща съответната 
референтна година. Преразгледаният 
коефициент се определя в акта за 
изпълнение, с който Комисията 
одобрява стратегическия план по ОСП, 
както е посочено в член 107, параграф 8.

Всяка съответна държава членка 
представя на Комисията
преразгледания коефициент за 
намаление, посочен във втора алинея, 
преди 1 април на годината, 
предшестваща съответната референтна 
година. Преразгледаният коефициент се 
определя в акта за изпълнение, с който 
Комисията одобрява стратегическия 
план по ОСП, както е посочено в 
член 107, параграф 8.

Or. es

Изменение 2568
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
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Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Що се отнася до маслодайните 
семена, обхванати от Меморандума за 
разбирателство, посочен в параграф 1, 
първа алинея, държавите членки 
уведомяват Комисията за общия брой на 
хектарите, за които подпомагането 
действително е било изплатено, в
годишните доклади за качеството на 
изпълнението, посочени в член 121.

4. Що се отнася до маслодайните 
семена, обхванати от Меморандума за 
разбирателство, посочен в параграф 1, 
първа алинея, държавите членки 
уведомяват Комисията за общия брой на 
хектарите, за които подпомагането 
действително е било изплатено, в
тригодишните доклади за качеството 
на изпълнението, посочени в член 121.

Or. en

Изменение 2569
Петер Яр

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Що се отнася до маслодайните 
семена, обхванати от Меморандума за 
разбирателство, посочен в параграф 1, 
първа алинея, държавите членки 
уведомяват Комисията за общия брой на 
хектарите, за които подпомагането 
действително е било изплатено, в
годишните доклади за качеството на 
изпълнението, посочени в член 121.

4. Що се отнася до маслодайните 
семена, обхванати от Меморандума за 
разбирателство, посочен в параграф 1, 
първа алинея, държавите членки 
уведомяват Комисията за общия брой на 
хектарите, за които подпомагането 
действително е било изплатено, в
докладите за качеството на 
изпълнението, посочени в член 121.

Or. de

Изменение 2570
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки отпускат специално 
плащане за култура – памук, на

Държавите членки отпускат специално 
плащане за култура – памук, на 
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истински земеделски стопани, 
произвеждащи памук, класиран в код по 
КН 5201 00, при условията, определени 
в настоящия подраздел.

земеделски стопани, произвеждащи 
памук, класиран в код по КН 5201 00, 
при условията, определени в настоящия 
подраздел.

Or. pl

Изменение 2571
Петер Яр, Норберт Линс, Алберт Дес

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки отпускат специално 
плащане за култура – памук, на
истински земеделски стопани, 
произвеждащи памук, класиран в код по 
КН 5201 00, при условията, определени 
в настоящия подраздел.

Държавите членки отпускат специално 
плащане за култура – памук, на 
земеделски стопани, произвеждащи 
памук, класиран в код по КН 5201 00, 
при условията, определени в настоящия 
подраздел.

Or. de

Изменение 2572
Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Специалното плащане за култура 
– памук, се предоставя на хектар от 
площ памук, отговаряща на условията за 
подпомагане. Дадена площ отговаря на 
условията за подпомагане само ако е 
разположена на земеделска земя, където 
държавата членка е разрешила да се 
произвежда памук, да е засята с 
разрешени от държавата членка сортове 
и реколтата от нея да се прибира 
действително при спазване на 
обичайните условия за отглеждане.

1. Специалното плащане за култура 
– памук, се предоставя на хектар от 
площ памук, отговаряща на условията за 
подпомагане. Дадена площ отговаря на 
условията за подпомагане само ако е 
разположена на земеделска земя, където 
държавата членка е разрешила да се 
произвежда памук, да е засята с 
разрешени от държавата членка сортове 
и реколтата от нея да се прибира 
действително при спазване на 
обичайните условия за отглеждане.
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Памукът като монокултура е 
изключен.

Or. en

Изменение 2573
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Специалното плащане за култура 
– памук, се предоставя на хектар от 
площ памук, отговаряща на условията за 
подпомагане. Дадена площ отговаря на 
условията за подпомагане само ако е 
разположена на земеделска земя, където 
държавата членка е разрешила да се 
произвежда памук, да е засята с 
разрешени от държавата членка сортове 
и реколтата от нея да се прибира 
действително при спазване на 
обичайните условия за отглеждане.

1. Специалното плащане за култура 
– памук, се предоставя на хектар от 
площ памук, отговаряща на условията за 
подпомагане. Дадена площ отговаря на 
условията за подпомагане само ако е 
разположена на земеделска земя, където 
държавата членка е разрешила и е 
подходящо да се произвежда памук, да 
е засята с разрешени от държавата 
членка сортове и реколтата от нея да се 
прибира действително при спазване на 
обичайните условия за отглеждане.

Or. en

Изменение 2574
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– България: 3 342 ha – България: 6 885 ha

Or. en

Обосновка

Според последните налични статистически данни производството на памук в 
страната се е увеличило повече от два пъти, което отразява нарастващия интерес 
на преработвателите на памук към културата. ЕС е нетен вносител на памук, което 
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означава, че причиненото от транспортирането въздействие върху климата също би 
се намалило, ако културата се отглежда на място.

Изменение 2575
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила относно условията 
за отпускане на специалното плащане 
за култура — памук, изискванията за 
допустимост и агрономските 
практики.

заличава се

Or. es

Изменение 2576
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разработване на пазарни 
стратегии за реклама на производството 
на памук чрез схеми за сертифициране 
на качеството.

д) разработване на пазарни 
стратегии за реклама на производството 
на памук и основани на памук 
продукти, произведени от отглеждан 
на място памук, чрез схеми за
насърчаване или за сертифициране на 
качеството.

Or. en

Изменение 2577
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен
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Предложение за регламент
Член 39 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в член 
1, параграф 2, буква и) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013;

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в член
1, параграф 2, буква и) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013, в това число 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени за преработка;

Or. fr

Изменение 2578
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 39 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в член 
1, параграф 2, буква и) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013;

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в член 
1, параграф 2, буква и) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013, в това число 
плодовете и зеленчуците, 
предназначени за преработка;

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се уточни, че оперативните програми могат да 
обхващат плодовете и зеленчуците, предназначени за преработка.

Изменение 2579
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) секторът на плодовете и 
зеленчуците, споменат в член 1, 

а) секторът на плодовете и 
зеленчуците, споменат в член 1, 
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параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, включително плодовете 
и зеленчуците, предназначени за 
преработка;

Or. es

Изменение 2580
Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
включително плодовете и 
зеленчуците, предназначени за 
преработка;

Or. en

Изменение 2581
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

а) сектора на пресните и/или 
предназначените за преработка 
плодове и зеленчуци, както е 
определено в член 1, параграф 2, буква 
и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Or. it

Изменение 2582
Паоло Де Кастро
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
включително плодовете и 
зеленчуците, предназначени за 
преработка;

Or. en

Изменение 2583
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, букви и) и й) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Or. it

Изменение 2584
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, буква и) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

а) сектора на плодовете и 
зеленчуците, както е определено в 
член 1, параграф 2, букви и) и й) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Or. it
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Изменение 2585
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) сектора на бобовите култури;

Or. en

Изменение 2586
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) сектора на тютюна;

Or. en

Обосновка

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Изменение 2587
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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дб) сектора на картофите (0701 
картофи, пресни или охладени);

Or. en

Изменение 2588
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) протеинови култури без ГМО;

Or. en

Изменение 2589
Манолис Кефалоянис

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з), 
буква к), м), о) – т) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013.

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з), 
буква к), м), о) – у) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013, както и протеинови 
култури, картофи, зайци, памук и 
еднокопитни животни.

Or. en

Обосновка

Списъкът, предложен от Европейската комисия, е твърде рестриктивен и не 
включва, наред с другото, секторите на протеиновите култури, които противоречат 
на политическата воля на ЕС да насърчава тези култури, които освен че са азотни 
фиксатори, допринасят за намаляване на дефицита на фуражи за животните.

Изменение 2590
Мишел Дантен, Анжелик Дьолае
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Предложение за регламент
Член 39 – алинея 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в член 
1, параграф 2, букви а) – з), буква к), м), 
о) – т) и ц) от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013.

е) други сектори:
i) посочени в член 1, параграф 2, букви 
а) – з), буква к), м), о) – т) и ц) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;
ii) протеинови култури.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се разширят оперативните програми за „други 
сектори“ така, че да обхващат сектори, които не са включени в Регламент 
№ 1308/2013 (единна обща организация на пазара), по-специално протеиновите 
култури.

Изменение 2591
Ивари Падар

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з), 
буква к), м), о) – т) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013.

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з), 
буква к), м), о) – у) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013, както и протеинови 
култури, картофи, зайци и памук.

Or. et

Изменение 2592
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в е) други сектори, посочени в 
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член 1, параграф 2, букви а) – з), 
буква к), м), о) – т) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013.

член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013.

Or. en

Изменение 2593
Естер Еранс Гарсия, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Габриел Мато, Естебан 
Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в член 
1, параграф 2, букви а)—з), к), м), о)—у) 
и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

е) други сектори, посочени в член 
1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, както и протеинови 
култури, картофи, зайци, памук и 
еднокопитни животни.

Or. es

Изменение 2594
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в член 
1, параграф 2, букви а)—з), к), м), о)—у) 
и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

е) други сектори, освен картофи,
посочени в член 1, параграф 2, букви 
а)—з), к), м), о)—у) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013.

Or. es

Изменение 2595
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) — з), буква 
к), м), о) — т) и ц) от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013.

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013.

Or. it

Изменение 2596
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в член 
1, параграф 2, букви а) — з),буква к), 
м), о) — т) и ц) от Регламент (ЕС) № 
1308/2013.

е) други сектори, непосочени в
букви а) — д) по-горе, включени в 
приложение I към ДФЕС, като 
картофи, зайци и памук.

Or. es

Изменение 2597
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) — з), буква 
к), м), о) — т) и ц) от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013.

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013.

Or. it

Обосновка

Считам за целесъобразно да не се ограничава по никакъв начин възможността за 
определяне на „други сектори“ за възможни секторни интервенции в допълнение към 
традиционните (плодове и зеленчуци, лозарство, отглеждане на маслини и др.). 
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Националните стратегически планове, въз основа на ефективен анализ на нуждите и 
възможностите, ще определят приоритетите сред тях, върху които да се 
съсредоточат тези действия.

Изменение 2598
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух, Флорент Марсейеси
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з),
буква к), м), о) – т) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013.

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з),
букви к), м), о), п), с), т) и ц) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. en

Обосновка

От списъка се премахват буква р) свинско месо и буква у) птиче месо.

Изменение 2599
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з), 
буква к), м), о) – т) и ц) от Регламент
(ЕС) № 1308/2013.

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з), 
буква к), м), о) – у), както и букви ц) и 
ч) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. hr

Изменение 2600
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
изберат в своя стратегически план по 
ОСП да изпълнят секторните видове 
интервенции, посочени в член 39, букви 
г), д) и е).

3. Държавите членки могат да 
изберат в своя стратегически план по 
ОСП да изпълнят секторните видове 
интервенции, посочени в член 39, букви 
г), д) и е). Интервенциите могат да 
бъдат във формата на оперативни 
програми, представени от 
организации на производителите и 
техни асоциации, или на 
многогодишни национални програми 
за подпомагане. Държавите членки 
обосновават в стратегическите 
планове избора на съответните 
видове интервенция за всеки сектор.

Or. es

Обосновка

За секторите, различни от споменатите в член 39, букви а) — д), видовете 
интервенция могат да бъдат определени с програмите за подпомагане (напр. 
пчеларство) или с оперативни програми на организациите на производителите и 
техните асоциации. Държавите членки трябва да изберат най-подходящата форма и 
да я обосноват в своите стратегически планове.

Изменение 2601
Ивари Падар

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В стратегическите планове по 
ОСП държавите членки избират 
секторите, в които те изпълняват 
видовете интервенция, определена в 
член 60. За всеки сектор те избират 
една или повече цели от определените 
в член 59, и видовете интервенция, 
както е определено в член 60, 
параграфи 1 и 2. За всеки вид 
интервенция държавите членки 
обосновават своя избор на сектори, 
цели, видове интервенция и 
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интервенции.

Or. en

Изменение 2602
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с изисквания в допълнение към 
предвидените в настоящата глава 
изисквания, по-специално по отношение 
на:

С цел да се гарантира еднакво 
прилагане на схемата за помощи на 
Общността и да се избегнат 
нарушения на конкуренцията на
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 138, с които 
настоящият регламент се допълва с 
изисквания в допълнение към 
предвидените в настоящата глава 
изисквания, по-специално по отношение 
на:

Or. es

Изменение 2603
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряването на правилното 
функциониране на видовете 
интервенции, установени в настоящата 
глава;

a) осигуряването на правилното 
функциониране на видовете 
интервенции, установени в настоящата 
глава, и ефикасно, целенасочено и 
устойчиво подпомагане на 
организациите на производители и 
техните асоциации в сектора на 
плодовете и зеленчуците съгласно 
членове 37 и 227 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;



PE631.982v01-00 64/196 AM\1171743BG.docx

BG

Or. en

Изменение 2604
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) осигуряването на правилното 
функциониране на видовете 
интервенции, установени в настоящата 
глава;

а) осигуряването на правилното 
функциониране на видовете 
интервенции, установени в настоящата 
глава, по-специално по въпросите, 
чието различно прилагане от страна 
на държавите членки може да доведе 
до нарушения на конкуренцията;

Or. es

Изменение 2605
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) максималния размер на 
финансовата помощ от Съюза за 
изтегляне на продукция от пазара, както 
е предвидено в член 46, параграф 4, 
буква а), за видовете интервенции, 
посочени в член 52, параграф 3;

в) максималния размер на 
финансовата помощ от Съюза за 
изтегляне на продукция от пазара, както 
е предвидено в член 46, параграф 4, 
буква а), за видовете интервенции, 
посочени в член 52, параграф 3, както и 
за фиксираните разходи за 
пакетиране и транспортиране на 
продукта, изтеглен за безвъзмездно 
разпределяне, и разходите, свързани с 
преработката на продукта преди 
предоставянето му за безвъзмездно 
разпределяне;

Or. es
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Изменение 2606
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) максималния размер на 
финансовата помощ от Съюза за 
изтегляне на продукция от пазара, както 
е предвидено в член 46, параграф 4, 
буква а), за видовете интервенции, 
посочени в член 52, параграф 3;

в) максималния размер на 
финансовата помощ от Съюза за 
изтегляне на продукция от пазара, както 
е предвидено в член 46, параграф 4, 
буква а), за видовете интервенции, 
посочени в член 52, параграф 3, както и 
за фиксираните разходи за 
пакетиране и транспортиране на 
продукта, изтеглен за безвъзмездно 
разпределяне, и разходите, свързани с 
преработката на продукта преди 
предоставянето му за безвъзмездно 
разпределяне;

Or. es

Изменение 2607
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) максималния размер на 
финансовата помощ от Съюза за 
изтегляне на продукция от пазара, както 
е предвидено в член 46, параграф 4, 
буква а), за видовете интервенции, 
посочени в член 52, параграф 3;

в) максималния размер на 
финансовата помощ от Съюза за 
изтегляне на продукция от пазара, както 
е предвидено в член 43, параграф 2, 
буква г), за видовете интервенции, 
посочени в член 52, параграф 3;

Or. en

Изменение 2608
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
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Член 41 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) създаване на определения за 
всички понятия, използвани в 
секторната интервенция при 
плодовете и зеленчуците, като 
например, наред с другото, 
производител, произвеждащ член, 
непроизвеждащ член, филиал, 
транснационален, мярка, действие, 
инвестиция, сливане;

Or. es

Изменение 2609
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) определяне на критериите за 
признаване и изискванията към 
организациите на производителите и 
асоциациите на организациите на 
производителите в сектора на 
плодовете и зеленчуците, като 
например: наред с другото, брой 
членове и минимална стойност на 
пуснатата на пазара продукция, 
условия и задължения за 
присъединяване, структури, средства 
и допустими дейности;

Or. es

Изменение 2610
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква вв (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) определяне на условията за 
създаване и управление на 
оперативния фонд, както и 
заявленията за помощи и авансови 
плащания;

Or. es

Изменение 2611
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква вг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) даването на определение за 
действия, допустими за финансиране, 
видове интервенции и техните 
условия за допустимост за 
разработването на всяка секторна 
интервенция, посочена в член 43 от 
настоящия регламент;

Or. es

Изменение 2612
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) определенията за всички 
понятия във връзка със секторната 
интервенция при плодовете и 
зеленчуците, наред с другото за 
производител, произвеждащ член,
непроизвеждащ член, филиал, 
транснационален, мярка, действие, 
инвестиция, сливане.
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Or. es

Изменение 2613
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – точка дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) критериите за признаване и 
изискванията към организациите на 
производителите и асоциациите на 
организациите на производителите в 
сектора на плодовете, наред с 
другото, брой членове и минимален 
обем продукция, пусната на пазара., 
условия и задължения за 
присъединяване, необходими 
структури, средства и дейности.

Or. es

Изменение 2614
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква дв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) условия за учредяване и 
управление на оперативния фонд, 
както и по отношение на 
заявленията за помощи или авансови 
плащания.

Or. es

Изменение 2615
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква дг (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) определение за действия, 
допустими за финансиране, видове 
интервенции и техните условия за 
допустимост за разработването на 
всяка секторна интервенция, 
посочена в член 43 от настоящия 
регламент.

Or. es

Изменение 2616
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 41а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41а

Предварителни условия на 
секторните планове

Секторните видове интервенции в 
настоящата глава са предмет на 
изпълнение на посоченото в член 11 
относно предварителните условия, 
както и в член 68, параграф 2 относно 
интервенциите. Държавата членка 
представя преди приемането на 
стратегическите планове по ОСП 
анализ, доказващ, че програмирането 
на този вид интервенции няма да има 
отрицателно въздействие върху 
околната среда, нито е противоречие 
по какъвто и да било начин със 
задълженията, произтичащи от 
законодателните инструменти, 
посочени в приложение ІХ.

Or. es

Изменение 2617
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Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сектора на плодовете и зеленчуците се 
преследват следните цели:

Независимо от спазването на 
членове 5 и 6 относно общите цели, в 
сектора на плодовете и зеленчуците се 
преследват следните цели:

Or. en

Изменение 2618
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

а) планиране на производството,
включително чрез създаване на 
европейски регистър на плодовете и 
зеленчуците, актуализиран ежегодно 
по видове и сортове, адаптиране на 
производството към търсенето, по-
специално по отношение на качеството 
и количеството, оптимизиране на 
производствените разходи и на 
възвръщаемостта на инвестициите и 
стабилизиране на цените на
производството, за да се даде 
възможност на производителите
членове на ОП/АОП да постигнат 
търговска стойност над средната 
пазарна стойност; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

Or. it
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Изменение 2619
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

а) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите, стабилизиране на цените 
на производителите и сключване на 
договори за предлагане на 
селскостопански продукти от името 
на своите членове; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел привеждане в съответствие на целите на 
организациите на производителите в рамките на оперативните програми с 
измененията в член 152 от Регламент № 1308/2013, въведени с Регламент 2017/2393.

Изменение 2620
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 

a) къси вериги на доставки,
планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
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установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

Or. en

Изменение 2621
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

a) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените и 
транспортните разходи и на 
възвръщаемостта на инвестициите и 
стабилизиране на цените на 
производителите; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);

Or. en

Изменение 2622
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 

а) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
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установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в);

Or. es

Изменение 2623
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг и 
без да се възпрепятства 
разнообразието на продуктите; тези 
цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

Or. en

Изменение 2624
Бас Белдер

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концентрация на предлагането и
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

б) концентрация на предлагането
и/или пускането на пазара на продукти 
от сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в);

Or. en
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Обосновка

Техническа поправка. Концентрацията на предлагането е основна функция на 
организацията на производителите, като се отчита, че реалното пускане на пазара 
може да бъде осъществено посредством подход към веригата от страна на 
членовете с организацията на производителите като инструмент, например 
осигуряващ търг с явно наддаване.

Изменение 2625
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концентрация на предлагането и
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

б) концентрация на предлагането
и/или пускането на пазара на продукти 
от сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

Or. en

Обосновка

На съвременния пазар организациите на производителите в действителност не 
купуват от земеделския стопанин, а по-скоро действат от негово име, без да 
притежават продуктите.

Изменение 2626
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
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букви а) и в); букви а), б) и в);

Or. es

Изменение 2627
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в);

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се добави позоваване на целта за засилване на 
пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на селското 
стопанство.

Изменение 2628
Ян Хойтема, Фредрик Федерлей, Мортен Льокегор, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концентрация на предлагането и
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

б) концентрация на предлагането
и/или пускането на пазара на продукти 
от сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

Or. en
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Изменение 2629
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в);

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в);

Or. en

Изменение 2630
Мария Нойхл

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики,
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

в) прилагане или
научноизследователска и развойна 
дейност в областта на устойчивите 
производствени методи, включително 
устойчивостта на вредители и
иновативни практики за насърчаване на 
икономическата и екологичната
конкурентоспособност; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

Or. de

Изменение 2631
Клара Еухения Агилера Гарсия
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

Or. es

Изменение 2632
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се добави позоваване на целта за засилване на 
пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на селското 
стопанство.
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Изменение 2633
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

Or. en

Изменение 2634
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната 
среда производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
защита на водите, почвите, въздуха, 
биологичното разнообразие и други 
природни ресурси; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви д) и е);

заличава се

Or. it
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Изменение 2635
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е);

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, включително устойчиво 
използване на селскостопански 
остатъци, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е);

Or. hr

Изменение 2636
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е);

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники,
като например опрашване с 
естествени опрашители, устойчиво 
използване на природните ресурси, и 
по-специално защита на водите, 
почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
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специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е);

Or. en

Изменение 2637
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е);

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на по-щадящи околната 
среда производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се добави позоваване на целта за принос към 
смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптацията към него.

Изменение 2638
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
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устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е);

устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

Or. es

Изменение 2639
Карин Глоанек Морен, Ерик Андрийо

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е);

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д), е) и и);

Or. fr

Изменение 2640
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на 
продуктите, включително 
подобряване на качеството и 

заличава се
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разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, буква 
б);

Or. it

Изменение 2641
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на 
продуктите, включително подобряване 
на качеството и разработването на
продуктите със защитено 
наименование за произход и със 
защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

е) увеличаване на стойността на 
продуктите, включително чрез 
преработване и повишаване на
търговското качество на 
продуктите, били те пресни или 
преработени, включително
подобряване на качеството и 
разработването на стандарти за 
производство и за продукти със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

Or. es

Изменение 2642
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение
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е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на
преработването, качеството и 
разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание, 
екомаркировка или продукти, 
обхванати от публични или доброволни
схеми за качество съгласно Регламент 
(ЕС) № 1151/2012; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, буква 
б);

Or. it

Изменение 2643
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на
преработката и качеството на 
продуктите и разработването на 
продуктите със защитено наименование 
за произход и със защитено географско 
указание или продукти, обхванати от
одобрени национални или 
международни схеми за качество; тези 
цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
буква б);

Or. de

Обосновка

Въз основа на формулировката на докладчика. Следва да се вземат под внимание само 
официални правила. Тълкуването на изменението не е обвързано с търговски 
стандарти.
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Изменение 2644
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание, с 
незадължителен термин за качество 
„планински продукт“ или продукти, 
обхванати от национални схеми за 
качество; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

Or. en

Изменение 2645
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на 
качеството, особено чрез преработване,
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се наблегне повече, за да се стимулира производството и износът на 
преработени селскостопански продукти.

Изменение 2646
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или
продукти, обхванати от национални
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
обхванати от други публични или 
частни схеми за качество; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, буква 
б);

Or. es

Изменение 2647
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 

е) увеличаване на търговската 
стойност, разнообразието и качеството 
на продуктите, включително 
подобряване на качеството и 
разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
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член 6, параграф 1, буква б); член 6, параграф 1, буква б);

Or. en

Изменение 2648
Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците с цел 
увеличаване на тяхната консумация, 
независимо дали са в пресен или 
преработен вид; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви б), в) и и);

Or. en

Изменение 2649
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците с цел 
повишаване на консумацията им, 
независимо дали са в пресен или 
преработен вид; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви б), в) и и);

Or. fr

Обосновка

Консумацията на плодове и зеленчуци е важна за здравето.
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Изменение 2650
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците с цел 
повишаване на консумацията им, 
независимо дали са в пресен или 
преработен вид; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви б), в) и и);

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се добави позоваване на целта за реагиране на 
обществените изисквания и да се слеят букви ж) и з) от тази алинея.

Изменение 2651
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците с цел 
увеличаване на тяхната консумация, 
независимо дали са в пресен или 
преработен вид; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви б), в) и и);

Or. en

Изменение 2652
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Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

ж) популяризиране и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б), в) и и);

Or. es

Изменение 2653
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

ж) популяризиране и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б), в) и и);

Or. es

Изменение 2654
Даниел Буда, Мария Габриела Зоана, Лауренциу Ребега, Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) сформиране и организиране на 
групи производители;
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Or. ro

Изменение 2655
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 42 – алинея 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) увеличаване на потреблението 
на продукти от сектора на плодовете 
и зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид; тези цели 
са свързани със специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
и);

заличава се

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се слеят букви ж) и з) от тази алинея.

Изменение 2656
Ян Хойтема, Фредрик Федерлей, Мортен Льокегор, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) увеличаване на потреблението 
на продукти от сектора на плодовете 
и зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид; тези цели 
са свързани със специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
и);

заличава се

Or. en

Изменение 2657
Паоло Де Кастро
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) увеличаване на потреблението 
на продукти от сектора на плодовете 
и зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид; тези цели 
са свързани със специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
и);

заличава се

Or. en

Изменение 2658
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) увеличаване на потреблението на 
продукти от сектора на плодовете и 
зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид; тези цели са 
свързани със специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, 
буква и);

з) увеличаване на потреблението на 
продукти от сектора на плодовете и 
зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид; тези цели са 
свързани със специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, 
буква и) и продължаване на 
училищните схеми, посочени в член 1 
от Регламент (ЕС).../... [Регламент за 
обща организация на пазарите];

Or. en

Изменение 2659
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) превенция на кризи и управление и) превенция на кризи и управление 
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на риска, насочени към предотвратяване 
и справяне с кризи на пазарите на 
плодове и зеленчуци; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в).

на риска, включително 
фитосанитарните аспекти, насочени 
към предотвратяване и справяне с кризи 
на пазарите на плодове и зеленчуци; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в).

Or. en

Изменение 2660
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) управление на вторичните 
продукти и на отпадъците, наред с 
другото, с цел опазване на качеството 
на водата;

Or. es

Изменение 2661
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) управление на вторичните 
продукти и на отпадъците, наред с 
другото, с цел опазване на качеството 
на водата.

Or. es

Изменение 2662
Мишел Дантен
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) действията за планиране и 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално в качествен 
и количествен смисъл, на продуктите 
от сектора на плодовете и 
зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид;

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се въведе конкретно действие за планиране и 
адаптиране на производството към търсенето с оглед прилагане на целите, посочени 
в член 42, букви а) и б).

Изменение 2663
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени, наред с другото, към 
икономии на вода и енергия, 
екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците и 
разхищаването на храни; планиране и 
приспособяване на производството 
спрямо търсенето, пускане на пазара 
на плодове и зеленчуци, увеличаване на 
търговската стойност, включително 
чрез преработка; подобряване на 
качеството, насърчаване на 
продуктите на вътрешните и 
външните пазари, в т.ч. 
разнообразяване на пазарите за износ;

Or. es
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Изменение 2664
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, като например, 
наред с другото, насочени към 
икономии на вода и енергия, 
екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците, планиране и 
приспособяване на производството 
спрямо търсенето, пускане на пазара 
на плодове и зеленчуци, увеличаване на 
търговската стойност, включително 
чрез преработка, подобряване на 
качеството, насърчаване на 
продуктите на вътрешни пазар и на 
пазарите в трети държави, в т.ч. 
разнообразяване на пазарите за износ;

Or. es

Изменение 2665
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и
намаляване на отпадъците;

а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки,
намаляване на отпадъците и 
мониторинг на производството, 
прехвърлянето и съхраняваните и 
търгуваните потоци;

Or. it



PE631.982v01-00 94/196 AM\1171743BG.docx

BG

Изменение 2666
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към инфраструктура, която 
има за цел подобряване на качеството 
на продуктите и адаптиране на 
мащаба на производството към 
търсенето, икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

Or. pl

Изменение 2667
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи и други действия,
например насочени към икономии на 
вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците за 
по-ефективно управление на 
количествата, пуснати на пазара;

Or. en

Обосновка

Необходимо е по-широко определение.

Изменение 2668
Станислав Ожуг, Збигнев Кужмюк
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към инфраструктура, която 
има за цел подобряване на качеството 
на продуктите и адаптиране на 
мащаба на производството към 
търсенето, икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

Or. pl

Изменение 2669
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към инфраструктура, която 
има за цел подобряване на качеството 
на продуктите и адаптиране на 
мащаба на производството към 
търсенето, икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

Or. pl

Изменение 2670
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и
намаляване на отпадъците;

а) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки,
намаляване на отпадъците и 
мониторинг на производството, 
прехвърлянето и съхраняваните и 
търгуваните потоци;

Or. it

Изменение 2671
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към добив на вода, 
производство и икономии на енергия, 
екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

Or. en

Изменение 2672
Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода, 
качество на водата, икономии на
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;
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Or. nl

Изменение 2673
Сандра Калниете, Ивари Падар, Бронис Ропе

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) административни разходи, 
включително лични разходи за 
концентриране на предлагането и 
пускане на пазара на продуктите;

Or. en

Обосновка

Латвия счита, че видовете интервенции следва да включват и интервенции за 
административни дейности. Ежедневните административни разходи на 
организациите на производителите, като например възнаграждението на независим 
ръководител, са съществена причина за възпиране на земеделските стопани да се 
самоорганизират.

Изменение 2674
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) действия за планиране и 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално в качествен 
и количествен смисъл, на продуктите 
от сектора на плодовете и 
зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид;

Or. fr
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Обосновка

Списъкът с интервенции не съдържа специфична пазарна мярка, свързана с 
посочените в член 42 цели. Тази мярка следва да се съсредоточи върху планирането на 
производството, концентрацията на предлагането, подобряването на качеството и 
т.н., които представляват основните компетенции на организациите на 
производителите и техните асоциации.

Изменение 2675
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) действия за планиране и 
адаптиране на производството към 
търсенето, особено по отношение на 
качеството и количеството на 
продуктите от сектора на плодовете 
и зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид;

Or. en

Изменение 2676
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) инвестиции в материални и 
нематериални активи и действия, 
насочени към планиране и адаптиране 
на предлагането към търсенето;

Or. it

Изменение 2677
Норберт Ердьош
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) действия за планиране и 
адаптиране на предлагането към 
търсенето;

Or. en

Обосновка

Адаптирането на предлагането също е основна дейност на организациите на 
производителите.

Изменение 2678
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към добив на 
вода, производство и икономии на 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците, устойчивост 
на вредители, намаляване на рисковете 
и въздействията от употребата на 
пестициди, насърчаване на 
интегрирано управление на 
вредителите (ИУВ), предотвратяване 
на щетите, причинени от 
неблагоприятни климатични явления, и 
увеличаване на използването на сортове 
плодове и зеленчуци, приспособени към 
променящите се климатични условия;

Or. en
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Обосновка

Интегрираното управление на вредителите следва да бъде акцент за намаляване на 
употребата на продукти за растителна защита.

Изменение 2679
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално, наред с 
другото, към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците и на 
разхищаването на храни, устойчивост 
на вредители, намаляване на рисковете 
и въздействията от употребата на 
пестициди, предотвратяване на щетите, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и увеличаване на 
използването на сортове плодове и 
зеленчуци, приспособени към 
променящите се климатични условия;

Or. es

Изменение 2680
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
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употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

употребата на пестициди, запазване на 
опрашителите, предотвратяване на 
щетите, причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и увеличаване на 
използването на сортове плодове и 
зеленчуци, приспособени към 
променящите се климатични условия;

Or. en

Изменение 2681
Том Ванденкенделаре

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода, качество на водата, 
икономии на енергия, 
екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците, устойчивост 
на вредители, намаляване на рисковете 
и въздействията от употребата на 
пестициди, предотвратяване на щетите, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и увеличаване на 
използването на сортове плодове и 
зеленчуци, приспособени към 
променящите се климатични условия;

Or. nl

Изменение 2682
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) научноизследователска дейност и б) научноизследователска дейност и 
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експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

експериментално производство, 
насочени, наред с другото, към 
икономии на вода и енергия, 
екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците, устойчивост 
на вредители, намаляване на рисковете 
и въздействията от употребата на 
пестициди, предотвратяване на щетите, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и увеличаване на 
използването на сортове плодове и 
зеленчуци, приспособени към 
променящите се климатични условия;

Or. es

Изменение 2683
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство,
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство,
включващи примери за икономии на 
вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

Or. en

Изменение 2684
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
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Член 43 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) колективно складиране на 
продукти, произведени от 
организацията на производителите 
или от членове на организацията на 
производители;

Or. en

Обосновка

Трябва да се намесим и за улесняване на складирането за организациите на 
производителите.

Изменение 2685
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) биологично производство; заличава се

Or. it

Обосновка

За да се избегнат проблеми с разграничаването на агроекологичните дейности от 
развитието на селските райони се счита, че тези цели следва да бъдат преследвани в 
посочената област.

Изменение 2686
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) биологично производство; в) действия за подобряване на 
околната среда и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
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климата в сектора на плодовете и 
зеленчуците;

Or. es

Обосновка

Екологичното производство, интегрираното производство и другите действия до 
буква л) са включени в тази единствена разпоредба.

Изменение 2687
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирано производство; заличава се

Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2688
Мария Хойбух, Бронис Ропе, Мартин Хойслинг
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирано производство; г) интегрирано производство, 
популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
опазването на водите, почвите и 
други природни ресурси, като 
същевременно се намалява 
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зависимостта от пестициди и други 
влагани материали;

Or. en

Обосновка

Целта на интегрираното производство трябва да бъде определена по-добре с цел по-
добро съгласуване с Директивата за устойчива употреба на пестициди, насърчавайки 
земеделските стопани да започнат да работят с природата, преминавайки от подход 
на унищожаване на вредителите към тяхното управление.

Изменение 2689
Мария Нойхл, Павел Поц

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирано производство; г) интегрирано производство, 
популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
опазването на водите, почвите и 
други природни ресурси, като 
същевременно се намалява 
зависимостта от пестициди;

Or. en

Обосновка

Целта на интегрираното производство трябва да бъде определена по-добре с цел по-
добро съгласуване с Директивата за устойчива употреба на пестициди, насърчавайки 
земеделските стопани да започнат да работят с природата, преминавайки от подход 
на унищожаване на вредителите към тяхното управление.

Изменение 2690
Никола Капуто

Предложение за регламент
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Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирано производство; г) интегрирано производство, 
популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
опазването на водите, почвите и 
други природни ресурси, като 
същевременно се намалява 
зависимостта от пестициди;

Or. en

Обосновка

Целта на интегрираното производство трябва да бъде определена по-добре с цел по-
добро съгласуване с Директивата за устойчива употреба на пестициди, насърчавайки 
земеделските стопани да започнат да работят с природата, преминавайки от подход 
на унищожаване на вредителите към тяхното управление.

Изменение 2691
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирано производство; г) интегрирано производство, 
популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, подходящо 
използване на природните ресурси, и 
по-специално на водите и почвите;

Or. en

Изменение 2692
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирано производство; г) агролесовъдство и системи за
интегрирано производство;

Or. en

Обосновка

Агролесовъдството има много ползи в системите за интегрирано производство.

Изменение 2693
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) интегрирано производство; г) интегрирано производство;

Or. it

Обосновка

За да се избегнат проблеми с разграничаването на агроекологичните дейности от 
развитието на селските райони се счита, че тези цели следва да бъдат преследвани в 
посочената област.

Изменение 2694
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия за опазване на 
почвата и подобряване на 
въглеродното съдържание на 
почвата;

заличава се
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Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2695
Рамон Луис Валкарсел Сисо

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия за опазване на почвата 
и подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

д) действия за опазване на почвата, 
предотвратяване на опустиняването
и подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

Or. es

Изменение 2696
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия за опазване на почвата 
и подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

д) действия за възстановяване на
структурата на почвата и 
подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

Or. en

Изменение 2697
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) действия за създаване и 
поддържане на местообитания, 
които благоприятстват 
биоразнообразието, или за 
съхраняване на ландшафта, 
включително съхраняване на 
историческите му характеристики;

заличава се

Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2698
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) действия за пестене на енергия, 
за увеличаване на енергийната 
ефективност и за повишаване на 
използването на възобновяема 
енергия;

заличава се

Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2699
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) действия за подобряване на заличава се
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устойчивостта на вредители;

Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2700
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) действия за подобряване на 
устойчивостта на вредители;

з) действия за подобряване на 
устойчивостта на културите срещу
вредители и намаляване на 
податливостта на вредители;
избягване на монокултурите и 
редуването на еднакви култури, 
насърчаване на системи за 
производство, които увеличават по-
специално биологичното и 
структурното разнообразие;

Or. en

Изменение 2701
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) действия за подобряване на 
устойчивостта на вредители;

з) действия за подобряване на 
устойчивостта на вредители чрез 
популяризиране на концепцията за 
интегрирано управление на 
вредителите (ИУВ);
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Or. en

Обосновка

Интегрираното управление на вредителите следва да бъде акцент за намаляване на 
употребата на продукти за растителна защита.

Изменение 2702
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) действия за подобряване на 
устойчивостта на вредители;

з) действия за намаляване на 
щетите от вредители чрез 
популяризиране на интегрирано 
управление на вредителите (ИУВ);

Or. en

Изменение 2703
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действия за по-добро 
използване и управление на водите, 
включително икономии на вода и 
дренаж;

заличава се

Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2704
Рамон Луис Валкарсел Сисо
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) действия за по-добро използване 
и управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

и) действия за по-добро използване 
и управление на водите, включително 
икономии на вода, баланс между 
басейните с излишък и с недостиг на 
вода и дренаж;

Or. es

Изменение 2705
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) действия и мерки за 
намаляване на производството на 
отпадъци и подобряване 
управлението на отпадъците;

заличава се

Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2706
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите от сектора на плодовете 
и зеленчуците;

заличава се
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Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).

Изменение 2707
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL
Мат Карти

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите от сектора на плодовете и 
зеленчуците;

к) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта чрез насърчаване на къси 
вериги на доставки и на складирането 
на продуктите от сектора на плодовете и 
зеленчуците;

Or. en

Изменение 2708
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) действия за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него и за
повишаване на използването на 
възобновяема енергия;

заличава се

Or. es

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на буква в).
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Изменение 2709
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

м) прилагане на европейските и 
националните публични или 
доброволни схеми за качество съгласно 
Регламент (ЕС) № 1151/2012;

Or. it

Изменение 2710
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество и други 
публични и частни схеми;

Or. en

Обосновка

Би било по-добре да се включат и други схеми за качество, публични и частни, които 
обикновено се използват и понастоящем са допустими в сектора на плодовете и 
зеленчуците.

Изменение 2711
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) прилагане на европейските и
националните схеми за качество;

м) прилагане на европейските и
одобрените национални или 
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международни схеми за качество;

Or. de

Обосновка

Въз основа на формулировката на докладчика. Следва да се вземат под внимание само 
официални правила. Тълкуването на изменението не е обвързано с търговски 
стандарти.

Изменение 2712
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

м) прилагане на публични или 
частни европейски и национални
схеми за качество;

Or. es

Изменение 2713
Ян Хойтема, Фредрик Федерлей, Мортен Льокегор, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) прилагане на европейските и
националните схеми за качество;

м) прилагане на европейските, 
националните и частните схеми за 
качество;

Or. en

Изменение 2714
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Член 43 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове 
и зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от 
консумацията на плодове и зеленчуци;

заличава се

Or. en

Обосновка

Кампаниите за популяризиране и комуникация представляват важна част от 
финансирането по ОСП. В периода на ограничени ресурси по ОСП считаме, че това не 
е видът разходи, който следва да бъде покриван с публични средства.

Изменение 2715
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

н) популяризиране и комуникация,
в т.ч. информиране относно 
предимствата за здравето от 
консумацията на плодове и зеленчуци,
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци, благоприятстване на 
късите вериги на доставки, на 
механизмите за обществени поръчки, 
ориентирани към същите цели, а 
така също и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

Or. es

Изменение 2716
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Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове 
и зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от 
консумацията на плодове и зеленчуци;

н) популяризиране на продуктите 
в пресен или преработен вид;

Or. es

Изменение 2717
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци, усилия за намиране на нови 
пазарни възможности след 
затварянето на пазарите на трети
държави, и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

Or. en

Обосновка

ОСП трябва да даде конкретни отговори на напрежението на вътрешния пазар на 
ЕС, дължащо се на непосредственото затваряне на пазара на всяка трета държава.

Изменение 2718
Клара Еухения Агилера Гарсия
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква на (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) комуникация, включително 
действия и дейности, насочени към 
диверсифициране и консолидиране на 
пазарите на плодове и зеленчуци, 
като договаряне и изпълнение на 
фитосанитарните протоколи за 
износ в трети държави, както и към 
информиране за ползите за здравето 
от консумацията на плодове и 
зеленчуци;

Or. es

Изменение 2719
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) консултантски услуги и
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги,
техническа помощ, обучение и обмен на 
добри практики, по-специално, наред с 
другото, по отношение на техниките за 
устойчив контрол на вредителите и 
устойчивата употреба на пестициди, и 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него, както и свързани с 
договаряне, използване и управление 
на фитосанитарните протоколи за 
износ в трети държави.

Or. es

Изменение 2720
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на агроекологията,
техниките за устойчив контрол на 
вредителите, алтернативите на 
пестицидите, изискванията на 
Директивата за устойчива употреба 
на пестициди, особено осемте 
принципа на интегрираното 
управление на вредителите, 
намаляване на агрохимическата 
зависимост, и принос за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него;

Or. en

Изменение 2721
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на поддържането и 
повишаването на качеството на 
продуктите, подобряването на 
пазарните условия, техниките за 
устойчив контрол на вредителите,
устойчивата употреба на пестициди и 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него.

Or. it

Изменение 2722
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Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на поддържането и 
повишаването на качеството на 
продуктите, подобряването на 
пазарните условия, техниките за 
устойчив контрол на вредителите,
устойчивата употреба на пестициди и 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него.

Or. it

Изменение 2723
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на поддържането и 
повишаването на качеството на 
продуктите, подобряването на 
пазарните условия, техниките за 
устойчив контрол на вредителите,
устойчивата употреба на пестициди и 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него.

Or. it

Изменение 2724
Клара Еухения Агилера Гарсия
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) консултантски услуги и
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги, обучение
и обмен на най-добри практики по 
отношение, наред с другото, на 
техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба на 
пестициди, и принос за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

Or. es

Изменение 2725
Мария Нойхл, Тибор Сани, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Момчил 
Неков, Сузане Мелиор, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него.

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите, намаляване на
употребата на пестициди, и 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него;

Or. en

Изменение 2726
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение
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п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и 
устойчивата употреба на пестициди, 
и принос за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него.

заличава се

Or. es

Изменение 2727
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба 
на пестициди, и принос за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него.

п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите, алтернативите на 
пестицидите, изискванията на 
Директивата за устойчива употреба 
на пестициди, особено осемте 
принципа на интегрираното 
управление на вредителите, 
намаляване на агрохимическата 
зависимост, и принос за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

Or. en

Изменение 2728
Мария Нойхл, Тибор Сани, Карин Каденбах, Сузане Мелиор, Карин Глоанек 
Морен, Момчил Неков, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение
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п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба
на пестициди, и принос за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него.

п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите, намаляване на
употребата на пестициди, и принос за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него.

Or. en

Изменение 2729
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква па (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) действия, насочени към 
подобряване на качеството 
посредством иновации.

Or. it

Изменение 2730
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква па (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) действия, имащи за цел 
подобряване на качеството чрез 
иновации.

Or. it

Изменение 2731
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
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Член 43 – параграф 1 – буква па (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) действия, насочени към 
подобряване на качеството 
посредством иновации.

Or. it

Изменение 2732
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква па (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) въвеждане на системи за 
проследяване/сертифициране;

Or. es

Изменение 2733
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква пб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пб) разходи за персонал и 
техническа помощ за целите на член 
42, буква б).

Or. es

Изменение 2734
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на целта, посочена 
в член 42, буква и), държавите членки 
избират в своите стратегически планове 
по ОСП един или повече от следните 
видове интервенции:

2. По отношение на целта, посочена 
в член 42, буква ж), държавите членки 
избират в своите стратегически планове 
по ОСП един или повече от следните 
видове интервенции:

Or. it

Изменение 2735
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите,
асоциации на организации на 
производителите и когато е 
приложимо, междубраншови 
организации, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 в 
съответствие с условията, 
определени в член 70;

Or. en

Изменение 2736
Ян Хойтема, Елси Катайнен, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите, 
междубраншови организации и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
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Регламент (ЕС) № 1308/2013 в 
съответствие с член 70;

Or. en

Изменение 2737
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) учредяване или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

а) разходи за учредяване, 
създаване, обезпечаване или попълване 
на взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Or. es

Изменение 2738
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

а) учредяване, набиране на 
стартов уставен капитал и/или 
попълване на взаимоспомагателните 
фондове от организации на 
производителите и асоциации на
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

Or. fr
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Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се въведе отново споразумението, постигнато в 
рамките на Регламент (ЕС) 2017/2393 (т.нар. „Омнибус“).

Изменение 2739
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) учредяване или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

а) учредяване, създаване или 
попълване на взаимоспомагателните 
фондове от организации на 
производителите и асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

Or. es

Изменение 2740
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a) учредяване на първоначалния 
капитал и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Or. en

Изменение 2741
Клара Еухения Агилера Гарсия
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара, в т.ч. колективно складиране;

Or. es

Изменение 2742
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изтегляне от пазара за свободно
разпространение или други дестинации;

г) изтегляне от пазара за безплатно
разпространение или други дестинации, 
включително разходите за 
преработка на изтеглените от пазара 
продукти преди безплатното им 
разпространение;

Or. es

Изменение 2743
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

г) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;
включително разходите за 
преработка на изтеглените от пазара 
продукти преди безплатното им 
разпространение;

Or. es
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Изменение 2744
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) застраховане на реколтата, 
което допринася за запазване на 
доходите на производителите, 
когато има загуби вследствие на 
природни бедствия, неблагоприятни 
климатични явления, болести или 
нашествия от вредители, и в същото 
време гарантира, че бенефициерите 
предприемат необходимите 
превантивни мерки спрямо 
рисковете;

заличава се

Or. es

Изменение 2745
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) застраховане на реколтата, което 
допринася за запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

ж) застраховане на реколтата,
включително основани на индекси 
застрахователни продукти, 
покриващи събития с измерим риск,
което допринася за запазване на 
доходите на производителите, когато 
има загуби вследствие на природни 
бедствия, неблагоприятни климатични 
явления, болести или нашествия от 
вредители, и в същото време гарантира, 
че бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

Or. en
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Изменение 2746
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) застраховане на реколтата, което 
допринася за запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби
вследствие на природни бедствия,
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

ж) застраховане на реколтата, което 
допринася за запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби
като неизбежно следствие на 
природни бедствия, екстремни и 
неочаквани климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

Or. en

Обосновка

Управлението на риска/застраховането не трябва да затвърждава 
безотговорни/остарели земеделски практики, в противен случай това ще доведе до 
много голям преразход на средства от все по-ограничените средства за развитие на 
селските райони. Изменението на климата и свързаните с него екстремни 
метеорологични явления са реалност вече от десетилетие, затова всяка ориентирана 
към бъдещото и финансово/ресурсно ефективна политика би насърчила планирането 
за такава възможност. По-скоро ОСП следва да предоставя подпомагане на 
земеделските стопани, за да се адаптират към тези изменения на климата и други 
последици, финансирано чрез други части от схеми за развитие на селските райони и 
екосхемите.

Изменение 2747
Момчил Неков

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) индивидуално обучение за други 
организации на производителите и 

з) професионален обмен и/или
индивидуално обучение за други 
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асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за 
отделни производители;

организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за 
отделни производители;

Or. en

Изменение 2748
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) насърчаване на продукти и 
информиране за ползите от 
консумацията на плодове и зеленчуци 
за здравето;

Or. es

Изменение 2749
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) насърчаване и информиране;

Or. es

Изменение 2750
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение
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и) изпълнение и управление на 
фитосанитарните протоколи на трета 
държава на територията на Съюза, така 
че да се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави;

и) договаряне, изпълнение и 
управление на фитосанитарните 
протоколи за износ и внос на трета 
държава на територията на Съюза, така 
че да се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави, включително пазарни 
проучвания и проучвания на 
въздействието върху производството;

Or. es

Изменение 2751
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) изпълнение и управление на 
фитосанитарните протоколи на трета 
държава на територията на Съюза, така 
че да се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави;

и) договаряне, изпълнение и 
управление на фитосанитарните 
протоколи за износ в трета държава от
територията на Съюза, включително 
пазарни проучвания, така че да се 
улесни достъпът до пазарите на трети 
държави;

Or. es

Изменение 2752
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) изпълнение и управление на 
фитосанитарните протоколи на трета 
държава на територията на Съюза, така 
че да се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави;

и) изпълнение и управление на 
фитосанитарните протоколи на трета 
държава на територията на Съюза, така 
че да се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави, както и 
предотвратяване и управление на 
фитосанитарни кризи;
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Or. en

Изменение 2753
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) пазарни проучвания в трети 
държави;

Or. en

Изменение 2754
Марко Дзуло, Роза Д'Амато, Иняцио Корао

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

й) прилагане на европейските и 
националните публични или 
доброволни схеми за качество съгласно 
Регламент (ЕС) № 1151/2012;

Or. it

Изменение 2755
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) прилагане на европейските и
националните схеми за качество;

й) прилагане на европейските и
одобрените национални или 
международни схеми за качество;

Or. de
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Обосновка

Въз основа на формулировката на докладчика. Следва да се вземат под внимание само 
официални правила. Тълкуването на изменението не е обвързано с търговски 
стандарти.

Изменение 2756
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

й) прилагане на публични или 
частни европейски и национални
схеми за качество;

Or. es

Изменение 2757
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на 
техники за устойчив контрол на 
вредителите и устойчива употреба 
на пестициди.

к) консултантски услуги и 
техническа помощ.

Or. it

Обосновка

Понятията консултантски услуги и техническа помощ трябва да могат да бъдат 
разширявани.

Изменение 2758
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники 
за устойчив контрол на вредителите и 
устойчива употреба на пестициди.

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за 
агроекологичен контрол на 
вредителите, намаляване на 
употребата на пестициди, прилагане 
на интегрирано управление на 
вредителите и устойчива употреба на 
пестициди.

Or. en

Изменение 2759
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите и 
устойчива употреба на пестициди.

к) обучение и обмен на добри 
практики, консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите и 
устойчива употреба на пестициди.

Or. es

Изменение 2760
Мария Нойхл, Тибор Сани, Карин Каденбах, Карин Глоанек Морен, Момчил 
Неков, Сузане Мелиор, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) консултантски услуги и к) консултантски услуги и 
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техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите и
устойчива употреба на пестициди.

техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите и
намаляване на употребата на
пестициди.

Or. en

Изменение 2761
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на 
техники за устойчив контрол на 
вредителите и устойчива употреба 
на пестициди.

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, включително мерки 
за обучение и обмен на най-добри 
практики.

Or. en

Обосновка

Не трябва да ограничаваме обхвата на обмена на знания и най-добри практики.

Изменение 2762
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) използване на организирани 
платформи за търговия и стокови 
борси, на спот и фючърсни пазари;

Or. pl
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Изменение 2763
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) използване на организирани 
платформи за търговия и стокови 
борси, на спот и фючърсни пазари;

Or. pl

Изменение 2764
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целите, посочени в член 42, и 
интервенциите в сектора на плодовете и 
зеленчуците, установени от държавите 
членки в техните стратегически планове 
по ОСП, се осъществяват чрез одобрени 
оперативни програми на организации на 
производителите и/или асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, при условията, 
предвидени в настоящия член.

1. Целите, посочени в член 42, и 
интервенциите в сектора на плодовете и 
зеленчуците, установени от държавите 
членки в техните стратегически планове 
по ОСП, се осъществяват чрез одобрени 
оперативни програми на организации на 
производителите и/или асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, при условията, 
предвидени в настоящия член. Освен 
това държавите членки може да 
вземат решение да позволят 
междубраншови организации да 
осъществяват целите и 
интервенциите в сектора на 
плодовете и зеленчуците, определени 
в техните стратегически планове по 
ОСП, чрез одобрени оперативни 
програми.

Or. en
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Изменение 2765
Ян Хойтема, Елси Катайнен, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целите, посочени в член 42, и 
интервенциите в сектора на плодовете и 
зеленчуците, установени от държавите 
членки в техните стратегически планове 
по ОСП, се осъществяват чрез одобрени 
оперативни програми на организации на 
производителите и/или асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, при условията, 
предвидени в настоящия член.

1. Целите, посочени в член 42, и 
интервенциите в сектора на плодовете и 
зеленчуците, установени от държавите 
членки в техните стратегически планове 
по ОСП, се осъществяват чрез одобрени 
оперативни програми на организации на 
производителите и междубраншови 
организации и/или асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, при условията, 
предвидени в настоящия член.

Or. en

Изменение 2766
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години. Те преследват 
целите, посочени в член 42, букви г) и 
д), и поне още две цели, посочени в 
същия член.

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години.

Or. en

Обосновка

Няма доказателства, че оперативните програми следва да бъдат ограничавани до 
цели в областта на околната среда и климата.
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Изменение 2767
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години. Те преследват целите, 
посочени в член 42, букви г) и д), и поне 
още две цели, посочени в същия член.

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години. Те преследват целите, 
посочени в член 42, букви б), г), д) и е), 
и поне още две цели, посочени в същия 
член.

Or. es

Изменение 2768
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години. Те преследват целите, 
посочени в член 42, букви г) и д), и поне 
още две цели, посочени в същия член.

2. Оперативните програми са с 
минимална продължителност от три 
години и максимална продължителност 
от седем години. Те преследват целите, 
посочени в член 42, букви г) и д), и поне 
още една цел, посочена в същия член.

Or. es

Обосновка

Понастоящем задължението е за две цели. Увеличаването на това задължение до три 
цели за организациите на производители е добър напредък.

Изменение 2769
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оперативните програми
установяват за всяка избрана цел
интервенциите, избрани измежду 
установените от държавите членки в 
техните стратегически планове по ОСП.

3. Оперативните програми описват
интервенциите, избрани измежду 
установените от държавите членки в 
техните стратегически планове по ОСП.

Or. en

Обосновка

Няма доказателства, че оперативните програми следва да бъдат ограничавани до 
цели в областта на околната среда и климата.

Изменение 2770
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оперативните програми се 
представят от организациите на 
производителите и/или асоциации на 
организациите на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, на държавите членки за 
тяхното одобрение.

4. Оперативните програми се 
представят от организациите на 
производителите и/или асоциации на 
организациите на производителите
и/или, когато е приложимо, 
междубраншови организации,
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, на държавите членки за 
тяхното одобрение.

Or. en

Изменение 2771
Ян Хойтема, Елси Катайнен, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оперативните програми се 
представят от организациите на 
производителите и/или асоциации на 

4. Оперативните програми се 
представят от организациите на 
производителите и/или асоциации на 
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организациите на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, на държавите членки за 
тяхното одобрение.

организациите на производителите и 
междубраншови организации, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, на държавите членки за 
тяхното одобрение.

Or. en

Изменение 2772
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от
организациите на производителите или
от асоциациите на организациите на
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от
организациите на производителите, от 
асоциациите на организациите на
производителите и/или, когато е 
приложимо, от междубраншовите
организации, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. en

Изменение 2773
Бас Белдер

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от
организациите на производителите или
от асоциациите на организациите на
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от
организациите на производителите, от 
асоциациите на организациите на
производителите или, когато е 
приложимо, междубраншовите
организации, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. en
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Обосновка

На междубраншовите организации също следва да е разрешено да допринасят за 
постигане на секторните цели чрез оперативни програми. (Допълнението се прилага 
във всички съответни членове.)

Изменение 2774
Ян Хойтема, Елси Катайнен, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от 
организациите на производителите или 
от асоциациите на организациите на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5. Оперативните програми се 
изпълняват единствено от 
организациите на производителите или 
от асоциациите на организациите на 
производителите и междубраншовите 
организации, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Or. en

Изменение 2775
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите могат да са 
частични или цялостни оперативни 
програми. Цялостните оперативни 
програми трябва да изпълняват 
същите правила за управление и 
условия, както оперативните 
програми на организациите на 
производителите.

Or. es
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Изменение 2776
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативните програми на
асоциациите на организациите на 
производителите не обхващат същите
интервенции като оперативните 
програми на членуващите в тях 
организации. Държавите членки 
разглеждат оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите заедно с оперативните 
програми на членуващите в 
асоциацията организации.

Асоциациите на организациите на 
производителите могат също така да 
представят частична оперативна 
програма, състояща се от дейности, 
които са определени, но не са 
реализирани от членуващите в тях 
организации в рамките на техните 
оперативни програми. Тези програми
не обхващат същите дейности като 
оперативните програми на членуващите 
в тях организации. Държавите членки 
разглеждат оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите заедно с оперативните 
програми на участващите в 
асоциацията организации на 
производителите.

Or. es

Изменение 2777
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативните програми на
асоциациите на организациите на 
производителите не обхващат същите
интервенции като оперативните 
програми на членуващите в тях 
организации. Държавите членки 
разглеждат оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите заедно с оперативните 
програми на членуващите в асоциацията 
организации.

Асоциациите на организациите на 
производителите могат също така да 
представят частична оперативна 
програма, състояща се от дейности, 
които са определени, но не са 
реализирани от членуващите в тях 
организации в рамките на техните 
оперативни програми. Тези програми
не обхващат същите дейности като 
оперативните програми на членуващите 
в тях организации. Държавите членки 
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разглеждат оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите заедно с оперативните 
програми на членуващите в асоциацията 
организации.

Or. es

Обосновка

Трябва да се запази, както досега, възможността асоциациите на организациите на 
потребителите да представят частични оперативни програми, в които някои от 
действията по оперативните програми на членуващите в тях организации на 
производителите се изпълняват от съответната асоциация на организации на 
потребителите.

Изменение 2778
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оперативните програми на
асоциациите на организациите на 
производителите не обхващат същите
интервенции като оперативните 
програми на членуващите в тях 
организации. Държавите членки 
разглеждат оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите заедно с оперативните 
програми на членуващите в асоциацията 
организации.

Асоциациите на организациите на 
производителите може да представят 
частични или цялостни оперативни 
програми, състоящи се от мерки, 
които са определени, но не са 
реализирани от членуващите в тях 
организации в рамките на техните 
оперативни програми. Тези програми 
не обхващат същите операции като 
оперативните програми на членуващите 
в тях организации. Държавите членки 
разглеждат оперативните програми на 
асоциациите на организациите на 
производителите заедно с оперативните 
програми на членуващите в асоциацията 
организации.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се включи настоящата формулировка на частичните оперативни 
програми на асоциациите на организации на производители, за да се гарантира правна 
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сигурност. Освен това несъвместимостта на частичните програми на асоциацията и 
програмите на нейната организация членка следва да бъде на равнище операции, а не 
интервенции.

Изменение 2779
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел държавите членки 
гарантират, че:

За тази цел държавите членки 
гарантират, че при частичните 
оперативни програми:

Or. es

Изменение 2780
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел държавите членки 
гарантират, че:

За тази цел държавите членки 
гарантират, че при частичните 
оперативни програми:

Or. es

Изменение 2781
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) интервенциите по
оперативните програми на дадена 
асоциация на организации на 
производителите са изцяло 

а) интервенциите по частичните 
оперативни програми на дадена 
асоциация на организации на 
производителите са изцяло 
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финансирани от приноса на 
организациите, членуващи в 
асоциацията, и че средствата са взети от 
оперативните фондове на тези 
членуващи организации;

финансирани от приноса на 
организациите, членуващи в 
асоциацията, и че средствата са взети от 
оперативните фондове на тези 
членуващи организации;

Or. es

Изменение 2782
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) интервенциите по 
оперативните програми на дадена 
асоциация на организации на 
производителите са изцяло 
финансирани от приноса на 
организациите, членуващи в 
асоциацията, и че средствата са взети от 
оперативните фондове на тези 
членуващи организации;

а) дейностите по оперативните 
програми на дадена асоциация на 
организации на производителите са 
изцяло финансирани от приноса на 
организациите, членуващи в 
асоциацията, и че средствата са взети от 
оперативните фондове на тези 
членуващи организации;

Or. es

Обосновка

Йерархията е следната: вид интервенция, интервенция, действие и дейност. 
Несъвместимостта следва да се установи на основно ниво.

Изменение 2783
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

а) поне 10% от разходите или две 
мерки по оперативните програми 
обхващат интервенциите, свързани с 
целите, посочени в член 42, букви г) и 
д);
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i) при екологичните действия се 
спазват изискванията за 
задълженията в областта на 
агроекологията и климата или в полза 
на биологичното земеделие, 
предвидени в член 65;
ii) когато поне 80% от 
производителите, които са членове 
на организация на производители, са 
поели едно или повече идентични 
задълженията в областта на 
агроекологията и климата или в полза 
на биологичното земеделие, 
предвидени в член 65, всяко от тези 
задължения се счита за екологично 
действие, посочено в първа алинея от 
настоящия параграф.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се намали делът на разходите по оперативните 
програми, определен за предизвикателствата в областта на околната среда и 
климата, и да се предложи алтернативен вариант с посвещаване на три мерки на 
тези цели в оперативните програми.

Изменение 2784
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) оперативните програми
допринасят в съответствие с 
информациите, определени съгласно 
условията, определени в член 92, за
целите, посочени в член 42, букви г) и 
д). Държавите членки може да 
вземат под внимание интервенциите, 
посочени в настоящия регламент, 
които допринасят за осъществяване 
на целите, посочени в член 42, букви г) 
и д), предприети от организацията на 
производителите или нейните 
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членове;

Or. en

Изменение 2785
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

а) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д) и е), 
като може да се установи преходен 
период за увеличаване на този 
процент;

Or. es

Обосновка

Прекомерно е да се увеличат екологичните разходи от сегашните 10% на 20%. 
Въпреки това, за да се постигне напредък по отношение на съществуващото 
положение, се включва възможността за увеличаване на този процент в рамките на 
преходен период.

Изменение 2786
Естефания Торес Мартинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

а) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г), д) и е), 
като може да се установи преходен 
период за увеличаване на този 
процент;
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Or. es

Изменение 2787
Сандра Калниете, Ивари Падар

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 41а, букви д) и е) или 
оперативните програми включват две 
или повече екологични действия;

Or. en

Обосновка

Следва да се запази настоящото положение във връзка с разходите по оперативната 
програма, които обхващат действия в областта на околната среда и климата (поне 
10% от разходите по оперативните програми обхващат екологични действия или 
оперативните програми включват две или повече екологични действия). По-високо 
изискване по отношение на действията в областта на околната среда и климата 
може сериозно да затрудни изпълнението на основни дейности на организацията на 
производителите и участието на производителите в кооперирането като такова.

Изменение 2788
Станислав Ожуг, Збигнев Кужмюк

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) държавите членки 
гарантират, че поне 10% от разходите 
по оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

Or. pl
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Изменение 2789
Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

Or. pl

Изменение 2790
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

Or. pl

Изменение 2791
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

Or. pl
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Обосновка

Повишаването на долната граница до 20% ще ограничи възможността на 
организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците да 
финансират проекти, които са необходими и имат въздействие върху положението в 
сектора. Става въпрос за сектор, който не оказва значителен натиск върху околната 
среда.

Изменение 2792
Манолис Кефалоянис

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

Or. en

Изменение 2793
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

а) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

Or. it

Изменение 2794
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

а) поне 10% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

Or. it

Изменение 2795
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне 20% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви г) и д);

a) поне 15% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г) и д);

Or. hr

Изменение 2796
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 5% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

заличава се

Or. es

Обосновка

В областта на иновациите се премахва условието за задължителни минимални 
разходи, тъй като оперативните програми не са най-подходящите инструменти за 
този тип действия (по-подходящи са: ЕЗФРСР, „Хоризонт Европа“, ЕФРР или 
националните фондове)
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Изменение 2797
Манолис Кефалоянис

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 5% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

заличава се

Or. en

Изменение 2798
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 5% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

заличава се

Or. en

Обосновка

Съществуват и други финансови инструменти на равнище ЕС, различни от 
оперативните програми, които имат по-широк и по-ефективен начин на действие по 
отношение на биологичното производство (в стълб І или стълб ІІ на ОСП).

Изменение 2799
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE631.982v01-00 154/196 AM\1171743BG.docx

BG

б) поне 5% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 2800
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 5% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

б) поне 3% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

Or. hr

Изменение 2801
Мара Бицото, Анджело Чока

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поне 5% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

б) поне 1% от разходите по 
оперативните програми обхващат 
интервенциите, свързани с целта, 
посочена в член 42, буква в);

Or. it

Изменение 2802
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Следва да се даде преходен 
период, в който организациите на 
производителите да могат да 
избират между това да продължат 
да изпълняват своята оперативна 
програма, приета съгласно 
предишното правило, до нейното 
приключване, или да я изменят или 
заменят с нова, за да се адаптират 
към новото правило, установено с 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 2803
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Оперативните програми, 
одобрени преди влизането в сила на 
настоящия регламент, следва да се 
уреждат в съответствие с 
регламентите, по които са одобрени, 
до тяхното завършване, освен ако 
сдружението на производителите 
или асоциацията на организациите на 
производителите не реши доброволно 
да приеме настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2804
Хилде Вотманс

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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7a. Оперативните програми, 
одобрени преди влизането в сила на 
настоящия регламент, следва да се 
уреждат в съответствие с 
регламентите, по които са одобрени, 
до тяхното завършване, освен ако 
сдружението на производителите 
или асоциацията на организациите на 
производителите не реши доброволно 
да приеме настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2805
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Всички оперативни програми, 
одобрени преди влизането в сила на 
настоящия регламент, се уреждат в 
съответствие с Регламент 
№ 1308/2013/ЕС до датата, 
предвидена за тяхното завършване.

Or. en

Изменение 2806
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците и/или техните асоциации 
могат да създадат оперативен фонд. 
Фондът се финансира от:

1. Организациите на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците и/или техните асоциации 
могат да създадат оперативен фонд, 
предназначен изключително за 
финансиране на оперативни 
програми, одобрени от държавите 
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членки. Фондът се финансира от вноски 
на самата организация на 
производителите или асоциация на 
организациите на производителите 
и/или техните членове и с 
финансовата помощ, предвидена в 
член 46.

Or. es

Обосновка

С оглед на опростяването на управлението на оперативните програми не е 
необходимо да се обяснява произхода на вноските в оперативния фонд поради 
сложността на счетоводните проверки, свързани с това.

Изменение 2807
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите на 
производителите в сектора на плодовете 
и зеленчуците и/или техните 
асоциации могат да създадат 
оперативен фонд. Фондът се финансира 
от:

1. Организациите на 
производителите, техните асоциации 
и, когато е приложимо, 
междубраншовите организации в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
могат да създадат оперативен фонд. 
Фондът се финансира от:

Or. en

Изменение 2808
Ян Хойтема, Елси Катайнен, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Организациите на
производителите в сектора на 
плодовете и зеленчуците и/или техните 
асоциации могат да създадат оперативен 

1. Организациите на
производители или 
междубраншовите организации в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
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фонд. Фондът се финансира от: и/или техните асоциации могат да 
създадат оперативен фонд. Фондът се 
финансира от:

Or. en

Изменение 2809
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансов принос от: заличава се

i) членове на организация на 
производителите и/или на самата 
организация на производителите; или

ii) асоциации на организации на 
производители посредством 
членовете на тези асоциации;

Or. es

Обосновка

Не е необходимо с оглед на новия текст в параграф 1.

Изменение 2810
Ян Хойтема, Елси Катайнен, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) членове на организация на 
производителите и/или от самата 
организация на производителите; или

i) членове на организация на 
производителите и/или организацията 
на производителите или от самата
междубраншова организация; или

Or. en
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Изменение 2811
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква a – подточка iiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) междубраншовите организации 
чрез членовете на тези организации;

Or. en

Изменение 2812
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансова помощ от Съюза, 
която може да бъде отпусната на 
организации на производителите или на 
техни асоциации, когато тези асоциации 
представят оперативна програма.

б) финансова помощ от Съюза, 
която може да бъде отпусната на 
организации на производителите, на 
техни асоциации или междубраншови 
организации, когато тези асоциации
или организации представят оперативна 
програма.

Or. en

Изменение 2813
Ян Хойтема, Елси Катайнен, Павел Теличка

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансова помощ от Съюза, 
която може да бъде отпусната на 
организации на производителите или на 
техни асоциации, когато тези асоциации 
представят оперативна програма.

б) финансова помощ от Съюза, 
която може да бъде отпусната на 
организации на производителите и 
междубраншови организации или на 
техни асоциации, когато тези асоциации 
представят оперативна програма.
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Or. en

Изменение 2814
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансова помощ от Съюза, 
която може да бъде отпусната на 
организации на производителите или на 
техни асоциации, когато тези асоциации 
представят оперативна програма.

б) финансова помощ от Съюза и 
национална финансова помощ, която 
може да бъде отпусната на организации 
на производителите или на техни 
асоциации, когато тези асоциации 
представят оперативна програма.

Or. en

Обосновка

От изключително голямо значение е да се запази възможността за отпускане на 
национална финансова помощ на организации на производителите, за да се стимулира 
тяхното създаване и дейност.

Изменение 2815
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оперативните фондове се 
използват само за финансиране на 
оперативни програми, одобрени от 
държавите членки.

заличава се

Or. es

Обосновка

Не е необходимо с оглед на новия текст в параграф 1.
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Изменение 2816
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовата помощ от Съюза е 
равна на размера на реално платения 
принос, посочен в член 45, параграф 1, 
буква а), и е ограничена до 50% от 
реално извършените разходи.

1. Финансовата помощ от Съюза е 
равна на 50% от реално извършените 
разходи.

Or. es

Изменение 2817
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 4,1% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка организация на производителите;

a) 4,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка организация на производителите;

Or. pl

Изменение 2818
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 4,1% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка организация на производителите;

a) 4,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка организация на производителите;

Or. pl
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Изменение 2819
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 4,1% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка организация на производителите;

а) 4,6% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка организация на производителите;

Or. es

Изменение 2820
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 4,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка асоциация на организации на 
производителите;

б) 5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка асоциация на организации на 
производителите;

Or. es

Изменение 2821
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка транснационална организация на 
производителите и транснационална 
асоциация на организации на 
производителите.

в) 4,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка транснационална организация на 
производителите и транснационална 
асоциация на организации на 
производителите.

Or. pl
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Изменение 2822
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка транснационална организация на 
производителите и транснационална 
асоциация на организации на 
производителите.

в) 5,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка транснационална организация на 
производителите и транснационална 
асоциация на организации на 
производителите.

Or. es

Изменение 2823
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка транснационална организация на 
производителите и транснационална 
асоциация на организации на 
производителите.

в) 4,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
всяка транснационална организация на 
производителите и транснационална 
асоциация на организации на 
производителите.

Or. pl

Изменение 2824
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) 5% от стойността на 
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реализираната продукция за:

– първата оперативна програма на 
организация на производители, която 
е резултат от сливане или 
интегриране на няколко организации 
на производители;

– организациите на производители, 
които са увеличили своя размер 
(както по брой членове, така и по 
стойност на реализирана продукция) 
в даден период и в процент, който 
трябва да бъде определен;

– организациите на производители, 
които достигнат определен размер 
(както по брой членове, така и по 
стойност на реализирана продукция), 
който трябва да бъде определен;
– асоциациите на организации на 
производители, които извършват 
дейностите по реализацията на 
производството на членовете на ОП;

– организациите на производители, 
които се стремят да интегрират 
100% от продукцията си чрез 
маркетинг заедно с други организации 
на производители чрез клон, който е 
кооперативно дружество:

1) учредено с цел реализация на 
определено производство;

2) с капитал 90% собственост на ОП;

3) достигащо значим икономически 
размер, който трябва да бъде 
определен.

Or. it

Изменение 2825
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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вa) 5,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция:

– за всяка организация на 
производителите, която е увеличила 
своя размер както по брой членове, 
така и по обем предлагана на пазара 
продукция за определен период и с 
определен процент, които следва да 
бъдат посочени;

– за първата оперативна програма на 
дадена организация на 
производителите, създадена в 
резултат от сливане или 
интегриране;

– за организациите на 
производителите, които достигат 
определен размер по брой членове и 
обем предлагана на пазара продукция, 
който следва да бъде посочен;

– за асоциациите на организациите на 
производителите, чиято дейност 
включва пускането на пазара на 
продукти на техните членове;

– за организациите на 
производителите, които постигат 
100% интеграция, като предлагат на 
пазара своята продукция заедно с 
други организации на 
производителите чрез филиал, 
представляващ кооперация, създадена 
с цел предлагането на тази продукция 
на пазара, като 90% от нейния 
капитал принадлежи на 
организацията на производителите и 
достига съответния икономически 
размер, който следва да бъде посочен.

Or. es

Изменение 2826
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 46 – параграф2 – алинея 1 – буква вa (нова)



PE631.982v01-00 166/196 AM\1171743BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) по отношение на букви б) и в) 
пускането на пазара и продажбата на 
плодовете и зеленчуците на 
организациите се осъществява 
колективно и изцяло се координира от 
тази организация.

Or. en

Изменение 2827
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
финансовата помощ от Съюза може да 
бъде увеличена, както следва:

Чрез дерогация от първа алинея 
финансовата помощ от Съюза може да 
бъде увеличена до 5% от стойността 
на предлаганата на пазара продукция,
при условие че количеството, което 
надвишава тези 4,5% от стойността 
на предлаганата на пазара продукция, 
се използва единствено за една или 
повече интервенции, свързани с 
целите, посочени в член 42, букви в), 
г), д), ж), з) и и), изпълнени от 
посочения в първата алинея субект 
от името на неговите членове.

Or. pl

Изменение 2828
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в случая на организации на 
производителите, процентът може 

заличава се
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да бъде увеличен до 4,6% от 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези 
4,1% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, се използва 
единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и);

Or. pl

Изменение 2829
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в случая на организации на 
производителите, процентът може да 
бъде увеличен до 4,6% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, при 
условие че количеството, което 
надвишава тези 4,1% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, се 
използва единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и);

a) чрез дерогация от първа алинея 
финансовата помощ от Съюза може 
да бъде увеличена до 5% от стойността 
на предлаганата на пазара продукция, 
при условие че количеството, което 
надвишава тези 4,5% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, се 
използва единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и), изпълнени от посочения в 
първата алинея субект от името на 
неговите членове;

Or. pl

Изменение 2830
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение
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а) в случая на организации на 
производителите, процентът може да 
бъде увеличен до 4,6% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, при 
условие че количеството, което 
надвишава тези 4,1% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, се 
използва единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и);

а) в случая на организации на 
производителите, процентът може да 
бъде увеличен до 5,1% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, при 
условие че количеството, което 
надвишава тези 4,6% от стойността на 
предлаганата на пазара продукция, се 
използва единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), е),
ж), з) и и);

Or. es

Изменение 2831
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случая на асоциации на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до 
5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези 
4,5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, се използва 
единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и), изпълнени от асоциацията на 
организации на производителите от 
името на нейните членове;

заличава се

Or. pl

Изменение 2832
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случая на асоциации на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до 
5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези 
4,5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, се използва 
единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и), изпълнени от асоциацията на 
организации на производителите от 
името на нейните членове;

заличава се

Or. pl

Изменение 2833
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случая на асоциации на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до 5%
от стойността на предлаганата на пазара 
продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези
4,5% от стойността на предлаганата на 
пазара продукция, се използва 
единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и), изпълнени от асоциацията на 
организации на производителите от 
името на нейните членове;

б) в случая на асоциации на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до
5,5% от стойността на предлаганата на 
пазара продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези 5%
от стойността на предлаганата на пазара 
продукция, се използва единствено за 
една или повече интервенции, свързани 
с целите, посочени в член 42, букви в), 
г), д), е), ж), з) и и), изпълнени от 
асоциацията на организации на 
производителите от името на нейните 
членове;

Or. es

Изменение 2834
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Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случая на транснационална 
организация на производителите и 
транснационална асоциация на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до 
5,5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези 
5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, се използва 
единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и), изпълнени от 
транснационалната организация на 
производителите или от 
транснационалната асоциация на 
организации на производителите от 
името на техните членове.

заличава се

Or. pl

Изменение 2835
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случая на транснационална 
организация на производителите и 
транснационална асоциация на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до 
5,5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези 
5% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция, се използва 

заличава се
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единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и), изпълнени от 
транснационалната организация на 
производителите или от 
транснационалната асоциация на 
организации на производителите от 
името на техните членове.

Or. pl

Изменение 2836
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случая на транснационална 
организация на производителите и 
транснационална асоциация на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до
5,5% от стойността на предлаганата на 
пазара продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези 5%
от стойността на предлаганата на пазара 
продукция, се използва единствено за 
една или повече интервенции, свързани 
с целите, посочени в член 42, букви в), 
г), д), ж), з) и и), изпълнени от 
транснационалната организация на 
производителите или от 
транснационалната асоциация на 
организации на производителите от 
името на техните членове.

в) в случая на транснационална 
организация на производителите и 
транснационална асоциация на 
организации на производителите, 
процентът може да бъде увеличен до 6%
от стойността на предлаганата на пазара 
продукция, при условие че 
количеството, което надвишава тези
5,5% от стойността на предлаганата на 
пазара продукция, се използва 
единствено за една или повече 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), ж), 
з) и и), изпълнени от транснационалната 
организация на производителите или от 
транснационалната асоциация на 
организации на производителите от 
името на техните членове.

Or. es

Изменение 2837
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
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Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) 5% от стойността на 
реализираната продукция за:

– първата оперативна програма на 
организация на производители, която 
е резултат от сливане или 
интегриране на няколко организации 
на производители;

– организациите на производители, 
които са увеличили своя размер 
(както по брой членове, така и по 
стойност на реализирана продукция) 
в даден период и в процент, който 
трябва да бъде определен;

– организациите на производители, 
които достигнат определен размер 
(както по брой членове, така и по 
стойност на реализирана продукция), 
който трябва да бъде определен;

– асоциациите на организации на 
производители, които извършват 
дейностите по реализацията на 
производството на членовете на ОП;

– организациите на производители, 
които се стремят да интегрират 
100% от продукцията си чрез 
маркетинг заедно с други организации 
на производители чрез клон, който е 
кооперативно дружество:

i) учредено с цел реализация на 
определено производство;

ii) с капитал 90% собственост на 
ОП;

iii) достигащо значим икономически 
размер, който трябва да бъде 
определен.

Or. it

Изменение 2838
Сандра Калниете, Ивари Падар
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Предложение за регламент
Член 46 – параграф2 – алинея 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) 5% от стойността на 
реализираната продукция за първата 
оперативна програма на организация 
на производители, включително 
призната организация на 
производители, която е резултат от 
сливане между две признати 
организации на производители.

Or. en

Обосновка

Много е важно да се стимулира сформирането на нови организации на производители, 
а не само организации на производители, които са резултат от сливане на две 
признати организации на производители.

Изменение 2839
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
стимулират увеличаването на 
размера на организациите на 
производителите, като увеличават 
финансовата помощ, посочена в 
параграф 2 по-горе, с два процентни 
пункта за всяка от описаните 
ситуации, когато организациите 
надхвърлят три пъти определените 
прагове за стойност на предлаганата 
на пазара продукция за признаването 
им като организации на 
производителите.

Or. es



PE631.982v01-00 174/196 AM\1171743BG.docx

BG

Обосновка

Целта е да се стимулира увеличаването на размера на организацията на 
производителите на плодове и зеленчуци и техните възможности за договаряне чрез 
по-голяма концентрация на предлагането.

Изменение 2840
Чеслав Адам Шекерски

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от 
разпоредбите на параграфи 1 и 2, 
финансовата помощ може да бъде 
увеличена с два процентни пункта за 
организации на производители, които 
удвояват броя на членовете или 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция в сравнение със 
средната стойност за предходните 
пет години преди изпълнението на 
оперативната програма.

Or. pl

Изменение 2841
София Рибейру

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от 
разпоредбите на параграфи 1 и 2, 
финансовата помощ може да бъде 
увеличена с 2% за организации на 
производители, които удвояват 
минималния брой членове или 
минималните критерии за 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция, установени от 
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държавите членки.

Or. pt

Изменение 2842
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организациите на 
производителите, които извършват 
дейност в различни държави членки, 
изпълняват интервенции, свързани с 
целите, посочени в член 42, букви б) и 
д);

а) организациите на 
производителите и асоциациите на
организациите на потребителите, 
които извършват дейност в различни 
държави членки, изпълняват 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви б) и д);

Or. es

Изменение 2843
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организациите на 
производителите, които извършват 
дейност в различни държави членки, 
изпълняват интервенции, свързани с 
целите, посочени в член 42, букви б) и 
д);

а) организациите на 
производителите и техните 
асоциации, които извършват дейност в 
различни държави членки, изпълняват 
интервенции, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви б) и д);

Or. fr

Обосновка

Изменението има за цел да се гарантира, че асоциациите на организации на 
производителите също могат да се възползват от увеличен процент на общностно 
подпомагане, като по този начин ще се допринесе за засилване на ролята им на 
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„обединители“ на предлагането в европейски мащаб. Това създава също така по-
голяма солидарност и сътрудничество между всички европейски производители.

Изменение 2844
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) организациите на 
производителите, които извършват 
дейност в различни държави членки, 
изпълняват интервенции, свързани с 
целите, посочени в член 42, букви б) и 
д);

a) организациите на 
производителите и асоциациите на 
организации на производители, които 
извършват дейност в различни държави 
членки, изпълняват интервенции, 
свързани с целите, посочени в член 42, 
букви б) и д);

Or. en

Изменение 2845
Херберт Дорфман

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оперативната програма обхваща 
единствено специфично подпомагане на 
производството на биологични 
продукти, включени в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета35;

в) оперативната програма обхваща 
единствено специфично подпомагане на 
производството на биологични 
продукти, включени в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета35,
или на част от оперативната 
програма, в която се предвижда 
биологичното производство;

_________________ _________________

35 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189,
20.7.2007 г., стр. 1).

35 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189,
20.7.2007 г., стр. 1).
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Or. it

Изменение 2846
Ерик Андрийо, Карин Глоанек Морен

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оперативната програма се 
изпълнява за първи път от асоциация на 
организации на производителите, 
призната съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

г) оперативната програма се 
изпълнява за първи път от призната
асоциация на организации на 
производителите, действаща в една 
или няколко държави членки, призната
асоциация на организации на 
производителите или призната 
асоциация на производителите, 
която осъществява дейност в 
няколко държави членки съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Or. fr

Обосновка

Изменението има за цел да се гарантира, че асоциациите на организации на 
производителите също могат да се възползват от увеличен процент на общностно 
подпомагане, като по този начин ще се допринесе за засилване на ролята им на 
„обединители“ на предлагането в европейски мащаб. Това създава също така по-
голяма солидарност и сътрудничество между всички европейски производители.

Изменение 2847
Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оперативната програма се 
изпълнява за първи път от асоциация на 
организации на производителите, 
призната съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

г) оперативната програма се 
изпълнява за първи път от организация 
на производители, асоциация на 
организации на производителите или 
асоциация на организации на 
производителите, която извършва 
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дейност в различни държави членки,
призната съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

Or. en

Изменение 2848
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) оперативната програма се 
изпълнява:

– за първи път от организация на 
производители, която е резултат от 
сливане или интегриране на няколко 
организации на производители;

– от организации на производители, 
които са увеличили своя размер 
(както по брой членове, така и по 
стойност на реализирана продукция) 
в даден период и в процент, който 
трябва да бъде определен;

– от организации на производители, 
които достигнат определен размер 
(както по брой членове, така и по 
стойност на реализирана продукция), 
който трябва да бъде определен;

– от асоциации на организации на 
производители, които извършват 
дейностите по реализацията на 
производството на членовете на ОП;

– от организации на производители, 
които се стремят да интегрират 
100% от продукцията си чрез 
маркетинг заедно с други организации 
на производители чрез клон, който е 
кооперативно дружество:

• учредено с цел реализация на 
определено производство;

• с капитал 90% собственост на ОП;
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• достигащо значим икономически 
размер, който трябва да бъде 
определен.

Or. it

Изменение 2849
Сандра Калниете, Ивари Падар

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) оперативната програма се 
изпълнява от призната организация 
на производителите за първите 
5 години след годината на 
признаването, включително призната 
организация на производители, която 
е резултат от сливане на две 
признати организации на 
производители;

Or. en

Обосновка

С цел да се стимулира сформирането на нови организации на производителите, следва 
да се предостави възможност за получаване на до 60% финансова помощ от Съюза на 
всички новосъздадени организации на производители, а не само на тези, които са 
резултат от сливане на две признати организации на производители. Такава 
възможност е предоставена за новосъздадени организации на производители в други 
сектори, както е предвидено в член 63, параграф 1а.

Изменение 2850
Херберт Дорфман, Чаба Шогор

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) организацията на 
производителите извършва дейност в 
един от най-отдалечените региони, 

е) организацията на 
производителите извършва дейност в 
един от най-отдалечените региони, 
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посочени в член 349 от ДФЕС; посочени в член 349 от ДФЕС или 
търгува предимно с продукти от 
планински райони;

Or. it

Изменение 2851
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член46 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) оперативната програма обхваща 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), з) и 
и).

ж) оперативната програма обхваща 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), з) и и).

Or. pl

Изменение 2852
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член46 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) оперативната програма обхваща 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), г), д), з) и 
и).

ж) оперативната програма обхваща 
интервенциите, свързани с целите, 
посочени в член 42, букви в), з) и и).

Or. pl

Изменение 2853
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) оперативната програма е 
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изготвена от организация на 
производителите, която е увеличила 
своя размер както по брой членове, 
така и по обем предлагана на пазара 
продукция за определен период и в 
определена степен, която следва да 
бъде посочена от Комисията;

Or. es

Изменение 2854
София Рибейру

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) оперативната програма на 
организация на производители, която 
се увеличи с поне 25% по отношение 
на броя членовете или на стойността 
на предлаганата на пазара продукция 
в сравнение с предходната 
оперативна програма.

Or. pt

Изменение 2855
Естер Еранс Гарсия, Габриел Мато, Роса Естарас Ферагут, Естебан Гонсалес Понс

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) организациите на 
производителите извършват дейност 
в островен регион;

Or. es

Изменение 2856
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Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква жб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) това е първата оперативна 
програма на организацията на 
производителите;

Or. es

Изменение 2857
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква жв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) това е втората или 
допълнителна оперативна програма 
на асоциацията на организациите на 
производителите, чиято основна 
дейност е пускането на пазара на 
продукцията на нейните членове;

Or. es

Изменение 2858
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква жг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) оперативната програма се 
изпълнява за първи път от 
организация на производителите, 
която е резултат от сливане или 
интегриране на две или повече 
организации на производители;
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Or. es

Изменение 2859
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква жд (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жд) организациите на 
производителите, които извършват 
дейност в различни държави членки и 
изпълняват интервенции на 
транснационално равнище, 
предназначени за постигането на 
целта по член 42, буква и);

Or. es

Изменение 2860
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква же (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

же) оперативна програма, 
представена от дадена организация 
на производители, чийто основни
показатели водят до увеличаване на 
броя на членовете и на обема на 
предлаганата на пазара продукция с 
повече от 50% по отношение на 
представеното в предходната 
оперативна програма;

Or. es

Изменение 2861
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
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Член 46 – параграф 3 – буква жж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жж) за организациите на 
производители, които постигат 100% 
интеграция, като предлагат на 
пазара своята продукция заедно с 
тази на други организации на 
производители чрез филиал, 
изпълняващ три условия, посочени в 
последната подточка на буква г) в 
член 46, параграф 2.

Or. es

Изменение 2862
Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По отношение на 
междубраншовите организации 
финансовата помощ от Съюза се 
ограничава до сума равна на [2%] от 
средствата, разпределени на 
държавите членки за директни 
плащания, предвидени в 
приложение IV.

Or. en

Изменение 2863
Бас Белдер

Предложение за регламент
Член 46а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46a

Финансова помощ от Съюза може да 
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бъде отпусната на междубраншови 
организации, когато тези организации 
представят оперативна програма.

Общият размер на финансовата 
помощ от Съюза за оперативни 
програми на междубраншови 
организации, одобрени в дадена 
държава членка, се ограничава до сума 
равна на 2% от средствата, 
разпределени на държавите членки за 
директни плащания, предвидени в 
приложение IV.

Or. en

Обосновка

Междубраншовите организации също може да допринасят за постигане на 
съответните секторни цели чрез оперативни програми, за които следва да се 
предоставя финансиране от Съюза (финансовата помощ от Съюза ще бъде в 
допълнение на пакетите за директни плащания и е ограничена).

Изменение 2864
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В региони на държавите членки, 
в които степента на организираност на 
производителите от сектора на 
плодовете и зеленчуците е значително 
под средната за Съюза, държавите 
членки могат да предоставят на 
организациите на производители, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, национална финансова 
помощ, равна на максимум 80% от 
финансовия принос, посочен в член 45, 
параграф 1, буква а), и до 10% от 
стойността на предлаганата на пазара 
продукция на всяка такава организация 
на производители. Националната 
финансова помощ е в допълнение към 

1. В региони на държавите членки, 
в които степента на организираност на 
производителите от сектора на 
плодовете и зеленчуците е значително 
под средната за Съюза, държавите 
членки могат да предоставят на 
организациите на производители, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, национална финансова 
помощ, равна на максимум 80% от 
финансовия принос, посочен в член 45, 
параграф 1, буква а), и до 10% от 
стойността на предлаганата на пазара 
продукция на всяка такава организация 
на производители. Държавите членки 
може да предоставят национална 
финансова помощ равна на максимум 
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оперативния фонд. 96% от финансовия принос, посочен в 
член 4, параграф 1, буква а), за 
оперативна програма или част от 
оперативна програма, отговаряща на 
поне едно от условията, определени в 
член 46, параграф 3, букви б), в), г), е) 
или ж). Националната финансова 
помощ е в допълнение към оперативния 
фонд.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъде запазена възможността за предоставяне на национална финансова 
помощ в сектора на плодовете и зеленчуците.

Изменение 2865
Габриел Мато, Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В региони на държавите членки, 
в които степента на организираност на 
производителите от сектора на 
плодовете и зеленчуците е значително 
под средната за Съюза, държавите 
членки могат да предоставят на 
организациите на производители, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, национална финансова 
помощ, равна на максимум 80% от 
финансовия принос, посочен в член 45, 
параграф 1, буква а), и до 10% от 
стойността на предлаганата на пазара 
продукция на всяка такава организация 
на производители. Националната 
финансова помощ е в допълнение към 
оперативния фонд.

1. В региони на държавите членки, 
в които степента на организираност на 
производителите от сектора на 
плодовете и зеленчуците е значително 
под средната за Съюза и островните 
региони, в т.ч. най-отдалечените 
региони, държавите членки могат да 
предоставят на организациите на 
производители, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, 
национална финансова помощ, равна на 
максимум 80% от финансовия принос, 
посочен в член 45, параграф 1, буква а), 
и до 10% от стойността на предлаганата 
на пазара продукция на всяка такава 
организация на производители. 
Националната финансова помощ е в 
допълнение към оперативния фонд.

Or. es
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Изменение 2866
Норберт Линс

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В региони на държавите членки, 
в които степента на организираност на 
производителите от сектора на 
плодовете и зеленчуците е значително 
под средната за Съюза, държавите 
членки могат да предоставят на 
организациите на производители, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, национална финансова 
помощ, равна на максимум 80% от 
финансовия принос, посочен в член 45, 
параграф 1, буква а), и до 10% от 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция на всяка такава 
организация на производители. 
Националната финансова помощ е в 
допълнение към оперативния фонд.

1. В региони на държавите членки, 
в които степента на организираност на 
производителите от сектора на 
плодовете и зеленчуците е значително 
под средната за Съюза, държавите 
членки могат да предоставят на 
организациите на производители, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, национална финансова 
помощ, равна на максимум 30% от 
финансовия принос, посочен в член 45, 
параграф 1, буква а). Националната 
финансова помощ е в допълнение към 
оперативния фонд. По отношение на 
продуктите, предлагани на пазара от 
тези организации на 
производителите, се прилагат 
цифрите по член 46, параграф 2.

Or. de

Изменение 2867
Беата Гошевска

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В региони на държавите 
членки, където организациите на 
производители, асоциациите на 
организации на производители и 
групите производители предлагат на 
пазара по-малко от 15% от 
стойността на продукцията от 
плодове и зеленчуци в тези региони, и 
когато продукцията на плодове и 
зеленчуци представлява най-малко 
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15% от общата селскостопанска 
продукция в тези региони, 
националната финансова помощ, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, може да бъде възстановена от 
Съюза по искане на съответната 
държава членка.

Or. pl

Изменение 2868
Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В региони на държавите 
членки, където организациите на 
производители, асоциациите на 
организации на производители и 
групите производители предлагат на 
пазара по-малко от 15% от 
стойността на продукцията от 
плодове и зеленчуци в тези региони, и 
когато продукцията на плодове и 
зеленчуци представлява най-малко 
15% от общата селскостопанска 
продукция в тези региони, 
националната финансова помощ, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, може да бъде възстановена от 
Съюза по искане на съответната 
държава членка.

Or. pl

Изменение 2869
Норберт Линс

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Степента на организираност на 
производителите в регион на държава 
членка се счита за значително под 
средната за Съюза, когато средната 
степен на организираност е под 20%
през трите последователни години, 
предшестващи изпълнението на 
оперативната програма. Степента на 
организираност се изчислява като 
стойността на продукцията от плодове и 
зеленчуци, получена в съответния 
регион и предложена на пазара от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, се разделя 
на общата стойност на продукцията от 
плодове и зеленчуци, получена в същия 
регион.

Степента на организираност на 
производителите в регион на държава 
членка се счита за значително под 
средната за Съюза, когато средната 
степен на организираност е под 10%
през трите последователни години, 
предшестващи изпълнението на 
оперативната програма. Степента на 
организираност се изчислява като 
стойността на продукцията от плодове и 
зеленчуци, получена в съответния 
регион и предложена на пазара от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, като се 
разделя на общата стойност на 
продукцията от плодове и зеленчуци, 
получена в същия регион.

Or. de

Изменение 2870
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Степента на организираност на 
производителите в регион на държава 
членка се счита за значително под 
средната за Съюза, когато средната 
степен на организираност е под 20% 
през трите последователни години, 
предшестващи изпълнението на
оперативната програма. Степента на 
организираност се изчислява като 
стойността на продукцията от плодове и 
зеленчуци, получена в съответния 
регион и предложена на пазара от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно
Регламент (ЕС) № 1308/2013, се разделя 
на общата стойност на продукцията от 

Степента на организираност на 
производителите в регион на държава 
членка се счита за значително под 
средната за Съюза, когато средната 
степен на организираност е под 20% 
през трите последователни години, 
предшестващи изпълнението на
стратегическия план по ОСП. 
Степента на организираност се 
изчислява като стойността на 
продукцията от плодове и зеленчуци, 
получена в съответния регион и 
предложена на пазара от организации на 
производителите и асоциации на 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013, се разделя на общата 
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плодове и зеленчуци, получена в същия 
регион.

стойност на продукцията от плодове и 
зеленчуци, получена в същия регион.

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо за съгласуваност на текста с други членове в настоящия 
регламент.

Изменение 2871
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сектора на пчеларството държавите 
членки преследват най-малко една от 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

В сектора на пчеларството държавите 
членки стимулират два вида, за да 
бъдат постигнати най-малко две от 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.
а) непрофесионално пчеларство: по-
малко от 150 пчелни кошера, което 
гарантира и осигурява екологични 
услуги;
б) професионално пчеларство: между 
150 и 500 пчелни кошера, 
предназначени за поддържането на 
сектора на пчеларството по 
отношение на мащаба на 
производство и на снабдяването на 
пазара на пчелни продукти.

Or. es

Изменение 2872
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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В сектора на пчеларството държавите 
членки преследват най-малко една от
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

Независимо от спазването на 
членове 5 и 6 относно общите цели, в 
сектора на пчеларството държавите 
членки преследват специфичните цели, 
посочени в член 6, параграф 1.

Or. en

Изменение 2873
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сектора на пчеларството държавите 
членки преследват най-малко една от 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

В сектора на пчеларството държавите 
членки преследват най-малко две от 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 2874
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове интервенции в сектора на 
пчеларството и финансова помощ от 
Съюза

Видове интервенции в сектора на 
пчеларството и финансова помощ от 
Съюза за професионалното 
пчеларство

Or. es

Изменение 2875
Мария Лидия Сенра Родригес

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка специфична цел, 
установена в член 6, параграф 1, 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един или 
повече от следните видове интервенции 
в сектора на пчеларството:

1. За всяка специфична цел, 
установена в член 6, параграф 1, 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един или 
повече от следните видове интервенции 
в сектора на професионалното 
пчеларство:

Or. es

Изменение 2876
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка специфична цел, 
установена в член 6, параграф 1, 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един или 
повече от следните видове интервенции 
в сектора на пчеларството:

1. За специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един или 
повече от следните видове интервенции 
в сектора на пчеларството:

Or. en

Обосновка

Формулировката е по-опростена по този начин.

Изменение 2877
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) техническа помощ за пчелари и 
пчеларски организации;

a) техническа помощ за пчелари и 
пчеларски организации, включително 
конкретен акцент върху 
образованието и обучението за 
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начинаещи;

Or. en

Изменение 2878
Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) инвестиции в материални и 
нематериални активи; 
научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
както и други дейности, включително 
действия за:

i) предотвратяване на щети, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и насърчаване 
на използването на породи, както и 
управленски практики, адаптирани 
към променящите се климатични 
условия;

ii) спестяване на енергия и 
увеличаване на енергийната 
ефективност;

iii) екологосъобразни опаковки;

iv) здравеопазване и хуманно 
отношение към животните;

v) намаляване на производството на 
отпадъци и подобряване на 
използването и управлението на 
вторичните продукти и отпадъците;

vi) подобряване на устойчивостта 
срещу вредители;

vii) намаляване на рисковете и 
въздействията от употребата на 
пестициди;

viii) създаване и поддържане на 
местообитания, благоприятни за 
биологичното разнообразие;
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Or. es

Обосновка

Целесъобразно е да се установят по-широкообхватни видове интервенция, що се 
отнася до инвестициите.

Изменение 2879
Паоло Де Кастро, Джовани Ла Вия

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) техническа помощ за пчелари и 
пчеларски организации, включително 
популяризиране на добри практики и 
информация и публичност;

Or. en

Изменение 2880
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) действия, предприети от 
пчеларите за по-добро адаптиране 
към изменението на климата;

Or. hr

Обосновка

Необходимо е да се предвиди доставката на храна за пчелните колонии, която да бъде 
използвана извън периода на главната паша, с цел запазване на колониите чрез 
покриване на разходите за закупуването на определен брой килограми захар или пчелни 
пити за пчелна колония/пчелен кошер. Поради все по-честите екстремни явления, 
причинявани от изменението на климата, пашата на пчелите става все по-несигурна 
и оскъдна. Необходима е намеса от страна на пчеларите за запазване на пчелните 
колонии.
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Изменение 2881
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) действия за увеличаване на 
фуражните площи за опрашители;

Or. en

Изменение 2882
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) действия за борба срещу 
агресорите и болестите в кошера, 
особено срещу вароатозата;

б) действия за превенция и борба 
срещу агресорите и болестите в кошера, 
особено срещу вароатозата;

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел в това допустимо действие да се въведе 
понятието за превенция.

Изменение 2883
Норберт Ердьош

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създаване и/или развиване на 
национални мрежи в областта на 
здравето на пчелите;

Or. en
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Обосновка

Националната мрежа в областта на здравето на пчелите осигурява ефективна 
защита срещу болести по пчелите чрез осъществяването на редовен контрол и чрез 
подпомагане на пчеларите със съвети. Тя е добър инструмент, който да бъде включен 
в съфинансираните интервенции в сектора на пчеларството.

Изменение 2884
Марияна Петир

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) инвестиции в движимо и 
недвижимо имущество;

Or. hr

Изменение 2885
Мартин Хойслинг, Мария Хойбух
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) действия за увеличаване на 
генетичното разнообразие сред 
пчелните колонии;

Or. en
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