
AM\909513BG.doc PE494.479v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2011/0282(COD)

25.7.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
1052 - 1396

Проектодоклад
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.053v01-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Предложение за регламент
(COM(2011) 627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))



PE494.479v01-00 2/188 AM\909513BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\909513BG.doc 3/188 PE494.479v01-00

BG

Изменение 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и 
обозначаване на туристически 
обекти;

заличава се

Or. fr

Изменение 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, инвестиции в 
разпространението на  туристическа 
информация, разработване и 
поддръжка на дребна по мащаби 
туристическа инфраструктура, 
съсредоточено насърчаване и 
предлагане на пазара на туристически 
атракции от селските райони, 
особено извън сезона и насърчаване на 
туристически услуги и обозначаване 
на туристически обекти;

Or. en

Изменение 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß
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Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции в инфраструктура за 
отдих, дребна по мащаби 
инфраструктура, свързана със 
селското и горското стопанство, 
регионално предлагане на пазара,
туристическа информация и 
обозначаване на туристически обекти

Or. de

Изменение 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции за публична употреба в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация, дребна по мащаби 
туристическа инфраструктура, 
маркетинг на услуги за селски 
туризъм и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. en

Изменение 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 

д) инвестиции за публична употреба в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация, дребна по мащаби 
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туристически обекти; туристическа инфраструктура, 
маркетинг на услуги за селски 
туризъм и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. en

Изменение 1057
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции за публична употреба в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация, дребна по мащаби 
туристическа инфраструктура, 
маркетинг на услуги за селски 
туризъм и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. en

Изменение 1058
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции за публична употреба в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация, дребна по мащаби 
туристическа инфраструктура, 
маркетинг на услуги за селски 
туризъм и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. en
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Изменение 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции за публична употреба в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация, дребна по мащаби 
туристическа инфраструктура, 
маркетинг на услуги за селски 
туризъм и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. it

Обосновка

С цел да се позволи инвестициите в туризма да се правят не само от публични органи, 
но и от частни субекти.

Изменение 1060
Dimitar Stoyanov

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, включително 
селски туризъм, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. bg

Изменение 1061
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции от публични и частни 
органи в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и 
обозначаване на туристически обекти;

Or. it

Изменение 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции от публични и частни 
органи в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и 
обозначаване на туристически обекти;

Or. it

Изменение 1063
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции от публични органи в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

д) инвестиции от публични органи или 
организации за местно развитие в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и обозначаване на 
туристически обекти;

Or. en
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Изменение 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 21– параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) проучвания и инвестиции, свързани 
с поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на селата и 
селския ландшафт, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти;

заличава се

Or. fr

Изменение 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 21– параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) проучвания и инвестиции, свързани с 
поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на селата и 
селския ландшафт, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти;

е) проучвания и инвестиции, свързани с 
поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на селата и 
селския ландшафт, и области с голяма 
екологична стойност, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти;

Or. ro

Изменение 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 21– параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) проучвания и инвестиции, свързани с 
поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното и 
природното наследство на селата и 
селския ландшафт, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти;

е) проучвания и инвестиции, свързани с 
поддръжка, възстановяване и 
подобряване на културното, 
образователното, религиозното и 
природното наследство на селата и 
селския ландшафт, включително 
съответните социално-икономически 
аспекти;

Or. ro

Изменение 1067
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
населени места от селски тип, с оглед 
подобряване на качеството на живот 
или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
или в рамките на населени места от 
селски тип, с оглед подобряване на 
качеството на живот или повишаване на 
екологичната ефективност на 
населеното място.

Or. de

Изменение 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
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преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
населени места от селски тип, с оглед 
подобряване на качеството на живот 
или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
населени места от селски тип или в тях, 
с оглед подобряване на качеството на 
живот или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

Or. ro

Изменение 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
населени места от селски тип, с оглед 
подобряване на качеството на живот 
или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място.

ж) инвестиции, чиято цел е 
преместването на дейности и 
преустройването на сгради или други 
съоръжения, разположени в близост до 
населени места от селски тип, с оглед 
подобряване на качеството на живот 
или повишаване на екологичната 
ефективност на населеното място и 
дейности за мотивиране и 
увеличаване на осведомеността по 
екологични въпроси.

Or. fr

Изменение 1070
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) проучвания и инвестиции във 
връзка с други мерки за обновяване на 
селата

Or. de



AM\909513BG.doc 11/188 PE494.479v01-00

BG

Изменение 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) инвестиции в инфраструктура и 
човешки ресурси за универсално 
достъпни услуги в сферата на 
здравеопазването с квалифициран 
персонал в селските райони.

Or. pl

Изменение 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по 
мащаби инфраструктура съгласно 
определеното в програмата от всяка 
държава членка. Програмите за 
развитие на селските райони обаче 
могат да предвиждат специфични 
дерогации от това правило за 
инвестиции в широколентова 
инфраструктура и енергия от 
възобновяеми източници. В този 
случай се предвиждат ясни критерии 
за осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до инфраструктура, 
свързана пряко с обновяване и 
развитие на селата и замислена да 
увеличава селскостопанската 
конкурентоспособност и 
жизнеспособност на селските райони.

Or. ro
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Изменение 1073
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по 
мащаби инфраструктура съгласно 
определеното в програмата от всяка 
държава членка. Програмите за 
развитие на селските райони обаче 
могат да предвиждат специфични 
дерогации от това правило за 
инвестиции в широколентова 
инфраструктура и енергия от 
възобновяеми източници. В този случай 
се предвиждат ясни критерии за 
осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

2. Програмите за развитие на селските 
райони обаче могат да предвиждат 
специфични дерогации от това правило 
за инвестиции в широколентова 
инфраструктура, здравеопазване и 
проофилактика, енергия от 
възобновяеми източници, с изключение 
на неустойчиви биомаса, биогаз и 
биогорива, основаващи се на 
земеползване. В този случай се 
предвиждат ясни критерии за 
осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

Or. en

Изменение 1074
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по мащаби 
инфраструктура съгласно определеното 
в програмата от всяка държава членка. 
Програмите за развитие на селските 
райони обаче могат да предвиждат 
специфични дерогации от това правило 
за инвестиции в широколентова 
инфраструктура и енергия от 
възобновяеми източници. В този случай 
се предвиждат ясни критерии за 

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по мащаби 
инфраструктура съгласно определеното 
в програмата от всяка държава членка. 
Програмите за развитие на селските 
райони обаче могат да предвиждат 
специфични дерогации от това правило 
за инвестиции в широколентова 
инфраструктура.. Подобна дерогация 
може да се предвиди за инвестиции в 
енергия от възобновяеми източници и 
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осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

инфраструктура за енергоспестяване, 
ако проектът е предмет на 
собственост и контрол от страна на 
общностите, като въпросната 
общност участва в споделянето на 
приходите.  В този случай се 
предвиждат ясни критерии за 
осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

Or. en

Изменение 1075
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Помощта по тази мярка може да 
бъде разширена и за развитието на 
неселскостопански икономически 
дейности, допринасящи за изпълнение 
на тези цели, и по-специално 
свързаните с микро-и малки 
предприятия.

Or. fr

Изменение 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се 
изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините в 

заличава се
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селските райони и на техните 
основни услуги, когато са налице 
такива планове, а ако съществува 
стратегия за местно развитие, са 
съгласувани и с нея.

Or. fr

Изменение 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато
съответните дейности се 
изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините в 
селските райони и на техните 
основни услуги, когато са налице 
такива планове, а ако съществува
стратегия за местно развитие, са 
съгласувани и с нея.

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато са 
съгласувани със стратегия за местно
равнище, ако такава съществува.

Or. it

Изменение 1078
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на 
общините в селските райони и на 

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на 
общините в селските райони и на 
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техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, а ако 
съществува стратегия за местно 
развитие, са съгласувани и с нея.

техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, а ако 
съществува стратегия за местно 
развитие, са съгласувани и с нея.
Инвестициите в съответствие с 
параграф 1ж  няма да се считат за 
мерки във връзка с прехвърлянето на 
селскостопански предприятия.

Or. de

Изменение 1079
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на 
общините в селските райони и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, а ако 
съществува стратегия за местно 
развитие, са съгласувани и с нея.

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на
общините в селските райони и селата и
на техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, а ако 
съществува стратегия за местно 
развитие, са съгласувани и с нея.

Or. bg

Изменение 1080
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Получателите на помощта, 
посочена в параграф 1, са  
селскостопански или горски 
стопанства или организации от тях 
или, като алтернатива, съществува 
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доказана пряка връзка на 
селскостопанския или горския сектор.

Or. pt

Изменение 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Подпомагането по тази мярка 
може да бъде осъществено чрез 
подхода LEADER.

Or. pt

Изменение 1082
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане по 
настоящата мярка.

заличава се

Or. en

Изменение 1083
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21а
Увеличаване на биологичното 
разнообразие в селските райони
1. Подпомагането по тази мярка се 
отнася до:
а) изготвяне и актуализиране на 
планове за защита и управление, 
отнасящи се до области от Натура 
2000 и други райони с висока природна 
стойност, включително планове за 
действие за защита на видове, които 
са свързани със селските райони;
б) проучвания, действия за 
повишаване на екологичната 
осведоменост и инвестиции, свързани 
с действия за осведомяване или с 
поддръжка, възстановяване и 
подобряване на елементи от 
природното наследство, като 
възстановяване и установяване на 
реки или други линейни и 
непрекъснати структури или 
тяхната свързваща функция, които 
са значими за миграцията, 
географското разпространение и 
генетичния обмен между дивите 
видове;
2. Инвестициите по параграф 1, буква 
б) са допустими за подпомагане, 
когато съответните дейности се 
изпълняват в съответствие с 
плановете за управление и други 
планове за защита на околната среда, 
при които инвестициите са ясно 
свързани с цели, подкрепящи 
стратегията на Съюза за 
биологичното разнообразие до 2020 г.;

Or. en
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Изменение 1084
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21а
Валоризация на селскостопански 
остатъци
1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя за създаването на 
инфраструктури и логистични 
възможности за мобилизиране на 
селскостопански отпадъци, 
остатъци, лигноцелулозни материали 
и нехранителни целулозни материали 
до точката на преобразуване в 
продукти на биологична основа.

2. Дейностите, обхванати от тази 
мярка, включват помощ при 
събирането, прибирането на 
реколтата, съхранението и 
транспортирането на допустимите 
материали за използване в 
биорафинерии.

Or. en

Изменение 1085
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиции в развитие на горските
райони и подобряване 
жизнеспособността на горите

Инвестиции в развитие на устойчиви 
от екологична гледна точка горски
райони и подобряване 
жизнеспособността на горите

Or. en
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Изменение 1086
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) залесяване и създаване на гористи 
местности;

а) устойчиво от екологична гледна 
точка залесяване и създаване на 
гористи местности;

Or. en

Изменение 1087
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) залесяване и създаване на гористи 
местности;

а) залесяване и създаване на гористи 
местности върху селскостопанска и 
неселскостопанска земя;

Or. es

Изменение 1088
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) създаване на агро-лесовъдни системи; б) създаване на устойчиви от 
екологична гледна точка агро-
лесовъдни системи;

Or. en
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Изменение 1089
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превенция и възстановяване на 
вредите върху горите от горски пожари 
и природни бедствия, включително 
нашествие от вредители и поява на 
болест, катастрофични събития и 
заплахи, свързани с климата;

в) превенция и възстановяване на 
вредите върху горите от горски пожари 
и природни бедствия, включително 
нашествие от вредители и поява на 
болест, катастрофични събития и 
заплахи, свързани с климата; в 
областите, определени като 
високорискови, въвеждането на 
оборудване за предотвратяване на 
горски пожари е предпоставка за 
подпомагането.

Or. fr

Изменение 1090
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) в областите с висок и среден риск 
включването на оборудване за 
предотвратяване на горските пожари 
е предпоставка за всяка друга 
финансова помощ по Структурните 
фондове. В тази връзка държавите 
членки трябва да отделят 
съфинансиране, предназначено за 
оборудване за предотвратяване на 
горските пожари в посочените 
области.  

Or. en
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Изменение 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) инвестиции за подобряване на 
устойчивостта и екологичната стойност, 
както и на потенциала за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
на горските екосистеми;

г) инвестиции за подобряване на 
производителността, устойчивостта и 
екологичната стойност, както и на 
потенциала за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
на горските екосистеми;

Or. it

Изменение 1092
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

д) инвестиции в устойчиви от 
екологична гледна точка технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

Or. en

Изменение 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство, подобряване на 
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търговията на горски продукти. безопасността на труда и в 
преработката и търговията на горски 
продукти.

Or. en

Изменение 1094
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство, включително технологии 
за насърчаване на по-ефективно 
използване на страничните продукти 
и отпадъците за производство на 
енергия, както и в преработката и 
търговията на горски продукти.

Or. en

Изменение 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и
търговията на горски продукти.

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на 
горски продукти.

Or. de

Обосновка

Мярката следва да бъде отворена за инвестиции в разширяване и разработване на 
технологии, свързани с мобилизирането на ресурсите от дървесина.
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Изменение 1096
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти, които 
са в съответствие с Регламента на 
ЕС за дървения материал (Регламент 
№ 995/2010) и не увреждат 
биологичното разнообразие или други 
услуги, предлагани от горските 
екосистеми.

Or. en

Изменение 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти за МСП.

Or. en

Изменение 1098
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

д) инвестиции в технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

Or. en

Изменение 1099
Мария Габриел

Предложение за регламент
Article 22 – paragraph 1 – point e а (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) комасация на горите, независимо 
от вида на тяхната собственост.

Or. bg

Изменение 1100
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(дa) инвестиции в подобрени техники 
за мобилизация на дървесина.

Or. en

Изменение 1101
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) подготовка на планове за 
управление; или еквивалентни 
инструменти в съответствие с 
устойчивото управление на горите.

Or. en

Изменение 1102
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) подготовка на планове за 
управление; или еквивалентни 
инструменти в съответствие с 
устойчивото управление на горите.

Or. en

Изменение 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията на собствеността върху 
гори, установени в членове 36—40, не 
се прилагат към тропичните и 
субтропичните гори и към залесените 
площи на териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/9333 на Съвета, и към 
френските отвъдморски департаменти.

Ограниченията на собствеността върху 
гори, установени в членове 23—27, не 
се прилагат към тропичните и 
субтропичните гори и към залесените 
площи на териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/9333 на Съвета, и към 
френските отвъдморски департаменти.
Ограниченията за собствеността, 
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предвидени в членове 23—27, не се 
прилагат за помощта по екологични 
причини, като например защитата 
срещу ерозията или увеличаването на 
горските ресурси, допринасящи за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 1104
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограниченията на собствеността върху 
гори, установени в членове 36—40, не 
се прилагат към тропичните и 
субтропичните гори и към залесените 
площи на териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/9333 на Съвета, и към 
френските отвъдморски департаменти.

Ограниченията на собствеността върху 
гори, установени в членове 23—27, не 
се прилагат към тропичните и 
субтропичните гори и към залесените 
площи на териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/9333 на Съвета, и към 
френските отвъдморски департаменти.

Or. en

Изменение 1105
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето 
на план за управление на горите или 

заличава се
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на еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото 
управление на горите както е 
определен от министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа от 199334 г. (наричан по-
надолу „устойчиво управление на 
горите“).

Or. de

Обосновка

Трайното, прогресивно управление на горите вече е гарантирано от националните 
законодателства в областта на горското стопанство. Плановете за управление на 
горите, за които призовава Комисията, ще доведат до повече бюрокрация. 

Изменение 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето 
на план за управление на горите или 
на еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото 
управление на горите както е 
определен от министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа от 199334 г. (наричан по-
надолу „устойчиво управление на 
горите“).

заличава се

Or. de

Обосновка

Въвеждането на условието за задължителен план за управление на горите е 
противоположно на принципа на субсидиарност на държавите членки.
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Изменение 1107
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 
на горите както е определен от 
министерската конференция за защита 
на горите в Европа от 1993 г.1 (наричан 
по-надолу „устойчиво управление на 
горите“).

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
в съответствие с устойчивото 
управление на горите както е определен 
от министерската конференция за 
защита на горите в Европа от 1993 г.2  
(наричан по-надолу „устойчиво 
управление на горите“).

Or. en

Изменение 1108
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент, включващ 
мерки относно биологичното 

                                               
1 Втора министерска конференция за защита на горите в Европа, 16—17 юни 1993 г., 

Хелзинки/Финландия, „Резолюция Н1 — общи насоки за устойчивото управление на горите в 
Европа“

2 Втора министерска конференция за защита на горите в Европа, 16—17 юни 1993 г., 
Хелзинки/Финландия, „Резолюция Н1 — общи насоки за устойчивото управление на горите в 
Европа“
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на горите както е определен от 
министерската конференция за защита 
на горите в Европа от 1993 г.  (наричан 
по-надолу „устойчиво управление на 
горите“).

разнообразие в съответствие с 
устойчивото управление на горите както 
е определен от министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа от 199334 г. (наричан по-надолу 
„устойчиво управление на горите“).
Подкрепата за мерките за горите 
следва да се основават на 
стандартите за добри горски 
практики, които ще бъдат 
разработени от всяка държава 
членка.

Or. en

Изменение 1109
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 
на горите както е определен от 
министерската конференция за защита 
на горите в Европа от 1993 г.1 (наричан 
по-надолу „устойчиво управление на 
горите“).

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент, включващ 
мерки относно биологичното 
разнообразие и в съответствие с 
устойчивото управление на горите както 
е определен от министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа от 1993 г34. (наричан по-надолу 
„устойчиво управление на горите“).

Or. en

                                               
1 Втора министерска конференция за защита на горите в Европа, 16—17 юни 1993 г., 

Хелзинки/Финландия, „Резолюция Н1 — общи насоки за устойчивото управление на горите в 
Европа“
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Изменение 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 
на горите както е определен от 
министерската конференция за защита 
на горите в Европа от 1993 г. (наричан 
по-надолу „устойчиво управление на 
горите“).

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите или на 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото управление 
на горите както е определен от 
министерската конференция за защита 
на горите в Европа от 1993 г. (наричан 
по-надолу „устойчиво управление на 
горите“), както и осигуряване на 
ефективни средства за 
предотвратяване на пожари и други 
природни бедствия.

Or. pt

Изменение 1111
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 22 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
условията за установяване на 
настъпването на природно бедствие, 
нашествие от вредители или поява на 
болест и определянето на 
допустимите видове превантивни 
действия.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Възникването на природни бедствия или други вредители и болести може да много 
различно в различните региони. Мерките, които трябва да бъдат предприети, също са 
различни. Следва да бъдат предприети подходящите мерки от държавите членки.

Изменение 1112
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всички действия трябва да бъдат 
съгласувани с целите на ОСП в 
областта на околната среда.

Or. en

Изменение 1113
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Подпомагането за мерки относно 
горите следва да се основава на 
стандарт за добри практики в 
областта на горското стопанство.

Or. en

Изменение 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, други управители на земи,
общини и техни сдружения, и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите за пропуснати доходи и
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от петнадесет години.

Or. en

Изменение 1115
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни и публични собственици на земи 
и арендатори, както и други 
управители на земи, и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите пропуснати 
селскостопански доходи и за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от петнадесет години.

Or. it

Изменение 1116
Carlo Fidanza
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Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни и публични собственици на земи 
и арендатори, и техни сдружения, и 
покрива разходите за установяване и за 
годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите от пропуснати 
селскостопански доходи и за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от петнадесет години.

Or. it

Обосновка

Определението на бенефициентите, че всяка отделна програма може да се определя 
за мярката следва да се разшири, в съответствие с характеристиките, специфични за 
всяка област. Следва да се разшири обхватът на публичните субекти, различни от 
общините и собствениците на земя, които са предмет на тази мярка, тъй като те 
биха могли да се възползват от мярката, а ако е изключена, ще имат затруднения в 
поемането на разходите за операциите в пълен размер. Това значително ще намали 
възможността за увеличаване на броя на залесените площи.

Изменение 1117
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за пропуснати 
доходи и за поддръжка, включително 
ранните и късните прочиствания, за 
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десет години. максимален период от петнадесет 
години.

Or. en

Изменение 1118
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква a) се предоставя на частни 
собственици на земи и арендатори, 
общини и техни сдружения, и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите за поддръжка, включително 
ранните и късните прочиствания, за 
максимален период от десет години.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква a) се предоставя на частни 
собственици на земи и арендатори, 
общини и техни сдружения, и публични 
собственици на земи, които не 
получават за съответната дейност 
помощ от националния бюджет, и
покрива разходите за установяване и за 
годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
петнадесет години.

Or. bg

Изменение 1119
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за пропуснати 
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включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

селскостопански доходи и за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от тридесет  години.

Or. en

Изменение 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици и арендатори, на 
други управители на земи и на общини 
и техни сдружения, и покрива разходите 
за установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
пропуснати селскостопански доходи, 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от петнадесет години.

Or. it

Изменение 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, и покрива разходите за 
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сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от петнадесет години.

Or. es

Обосновка

Предложените изменения на различните мерки за горските стопанства  отчитат 
действителността на собствеността на горското стопанство, като сепризнават 
публичните органи, и не само общините, като бенефициери на тази подкрепа. 
Премията за поддръжка следва също да бъде увеличена от 10 на 15 години, както 
беше в предишните програмни периоди.

Изменение 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от петнадесет години.

Or. es

Изменение 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

1. Подпомагането по член 22,
параграф 1, буква a) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален
период от петнадесет години.

Or. es

Обосновка

Следва да се признае, че публичните органи, а не само общините, могат да получават 
тази помощ. Премията за поддръжка следва също да бъде увеличена от 10 на 15 
години, както беше в предишните програмни периоди.

Изменение 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, други управители на 
земи, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива загубата на 
земеделски доход и разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

Or. es
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Обосновка

Терминът „публичен“ следва да бъде включен, освен това 10 години са достатъчни.

Изменение 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

Or. en

Изменение 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и други управители на земи и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите за поддръжка, включително 
ранните и късните прочиствания, за 
максимален период от десет години.
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Or. en

Изменение 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя 
единствено на частни собственици на 
земи и арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

Or. de

Изменение 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период, 
който следва да бъде определен от 
държавите членки.
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Or. pt

Изменение 1129
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, държавни гори, които 
нямат пряка връзка с държавния 
бюджет, общини и техни сдружения, и 
покрива разходите за установяване и за 
годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

Or. sk

Изменение 1130
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи, общини и 
техни сдружения, и покрива разходите 
за установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка, включително ранните и 
късните прочиствания, за максимален 
период от десет години.



AM\909513BG.doc 41/188 PE494.479v01-00

BG

Or. fr

Изменение 1131
Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка, 
включително ранните и късните 
прочиствания, за максимален период от 
десет години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква a) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, включително различни 
групи на собственици на земи, като 
организации на обединени 
собственици на съвместно 
притежавана планинска земя 
(organizaciones de comunidades de 
montes vecinales en mancomunidad), 
общини и техни сдружения, и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите за поддръжка, включително 
ранните и късните прочиствания, за 
максимален период от десет години.

Or. es

Изменение 1132
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
местни  и увеличават биологичното 
разнообразие. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
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засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия, 
инвазивни видове, както и никакво 
засаждане, което би могло да има 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и/или биологичното 
разнообразие. Не се дава разрешение за 
залесяване в райони с висока природна 
стойност, по-специално в обилни 
пасища, и следва да има ограничение 
за залесяване в области от Натура 
2000. В райони, където залесяването е 
затруднено от тежки почвено-
климатични условия, помощ може да се 
отпуска за засаждането на други 
многогодишни дървесни видове като 
храсти или храстовидна растителност, 
подходящи за местните условия.

Or. en

Изменение 1133
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания, които са по-строги от 
общоприетата практика. Не се 
отпуска помощ за засаждане на 
нискостеблените дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация, коледни елхи 
или бързорастящи дървета за 
производството на енергия, инвазивни 
видове, които имат отрицателно 
въздействие върху биологичното 
разнообразие, както и за никакво 
засаждане, което би навредило на 
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за местните условия. околната среда и/или биологичното 
разнообразие. Като общо правило не 
се отпуска помощ, когато подобно 
залесяване би навредило на околната 
среда и/или биологичното 
разнообразие. В райони, където 
залесяването е затруднено от тежки 
почвено-климатични условия, помощ
може да се отпуска за засаждането на 
други многогодишни дървесни видове 
като храсти или храстовидна 
растителност, подходящи за местните 
условия.

Or. en

Изменение 1134
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и 
изпълняват минимални екологични 
изисквания, като се предпочитат, 
когато е възможно, местните видове. 
Не се отпуска помощ за засаждане на 
нискостеблените дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация, коледни елхи 
или бързорастящи дървета за 
производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.
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Or. en

Изменение 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

2. Допустими за подпомагане са 
единствено земеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

Or. es

Изменение 1136
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
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изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи 
дървета за производството на 
енергия. В райони, където залесяването 
е затруднено от тежки почвено-
климатични условия, помощ може да се 
отпуска за засаждането на други 
многогодишни дървесни видове като 
храсти или храстовидна растителност, 
подходящи за местните условия.

изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи. В райони, където 
залесяването е затруднено от тежки 
почвено-климатични условия, помощ 
може да се отпуска за засаждането на 
други многогодишни дървесни видове 
като храсти или храстовидна 
растителност, подходящи за местните 
условия.

Or. en

Изменение 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация или
коледни елхи. За бързорастящи дървета 
за производството на енергия помощ се 
отпуска само за покриване на разходи 
за устройство. В райони, където 
залесяването е затруднено от тежки 
почвено-климатични условия, помощ 
може да се отпуска за засаждането на 
други многогодишни дървесни видове 
като храсти или храстовидна 
растителност, подходящи за местните 
условия.

Or. de
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Обосновка

Една от основните цели на ЕС е да получи най-малко 20% от потреблението на 
енергия от възобновяеми енергийни източници. Обратно на енергийните култури, 
горите имат многогодишно производство. този недостатък може да бъде 
компенсиран чрез помощ за разходите за устройство. 

Изменение 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи
дървета за производството на енергия. В 
райони, където залесяването е 
затруднено от тежки почвено-
климатични условия, помощ може да се 
отпуска за засаждането на други 
многогодишни дървесни видове като 
храсти или храстовидна растителност, 
подходящи за местните условия.

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация или
коледни елхи. Бързорастящите 
дървета не трябва да бъдат събирани 
за производството на енергия по време 
на периода на споразумението. В 
райони, където залесяването е 
затруднено от тежки почвено-
климатични условия, помощ може да се 
отпуска за засаждането на други 
многогодишни дървесни видове като 
храсти или храстовидна растителност, 
подходящи за местните условия.

Or. en

Изменение 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи. 
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

2. Допустими за подпомагане са 
земеделски и неземеделски земи; при 
все това по отношение на 
земеделските земи следва да има 
разпоредба за определяне на 
максимален период от една година 
между две последователни 
засаждания на една и съща земя.
Засадените растителни видове са 
пригодени към екологичните и 
климатичните условия на района и да 
изпълняват минимални екологични 
изисквания. Не се отпуска помощ за 
засаждане на нискостеблените дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
коледни елхи или бързорастящи дървета 
за производството на енергия. В райони, 
където залесяването е затруднено от 
тежки почвено-климатични условия, 
помощ може да се отпуска за 
засаждането на други многогодишни 
дървесни видове като храсти или 
храстовидна растителност, подходящи 
за местните условия.

Or. it

Обосновка

В някои държави членки (например в Средиземноморския район) по исторически, 
културни и екологични причини, свързани с правилното агро-лесовъдно управление е от 
съществено значение да има биологичен период за почивка само от една година между
два последователни цикъла на засаждане.  

Изменение 1140
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки посочват 
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райони, подходящи за залесяване, за да 
се гарантира, че засаждането няма да 
навреди на околната среда или на 
биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 90 относно определянето на 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда, посочени в параграф 2.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове съгласно 
член 90 относно определянето на 
минимални изисквания по отношение на 
околната среда, посочени в параграф 2, 
като взема предвид разнообразието на 
европейските гори.

Or. en

Изменение 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни и публични собственици и 
арендатори, други управители на земи 
и общини и техни сдружения, и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите за поддръжка за максимален 
период от седем години.
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Or. it

Изменение 1143
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б)  се предоставя на 
частни и публични собственици и 
арендатори и техни сдружения, и 
покрива разходите за установяване и за 
годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от седем години.

Or. it

Изменение 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и други управители на земи и покрива 
разходите за установяване или 
преобразуване в агро-лесовъдна 
система и за годишна премия за хектар, 
която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от 
пет години.

Or. en
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Изменение 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от три 
години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от три 
до пет  години.

Or. es

Обосновка

Предложените изменения на различните мерки за горските стопанства  отчитат 
действителността на собствеността на горското стопанство, като се признават  
публичните органи, и не само общините, като бенефициери на тази подкрепа. 
Премията за поддръжка следва също да бъде увеличена на пет години, както беше в 
предишните програмни периоди.

Изменение 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от 
три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от 
пет  години.
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Or. es

Изменение 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от 
три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от 
пет  години.

Or. es

Обосновка

Следва да се признае, че публичните органи, а не само общините, могат да получават 
тази помощ. Премията за поддръжка следва също да бъде увеличена от три на пет 
години, както беше в предишните програмни периоди.

Изменение 1148
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б)  се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от пет години.
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Or. en

Изменение 1149
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от пет години.

Or. en

Изменение 1150
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б)  се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б)  се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от пет години.

Or. fr

Изменение 1151
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период от три години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни сдружения, 
и покрива разходите за установяване и 
за годишна премия за хектар, която да 
покрива разходите за поддръжка за 
максимален период, който следва да 
бъде определен от държавите членки.

Or. pt

Изменение 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 24 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
частни собственици на земи и 
арендатори, общини и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от три 
години.

1. Подпомагането по член 22, 
параграф 1, буква б) се предоставя на 
публични и частни собственици на земи 
и арендатори, други управители на 
земи, и покрива разходите за 
установяване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от три 
години.

Or. es

Обосновка

Терминът „публичен“ следва да бъде включен, освен това три години са достатъчни.

Изменение 1153
Мария Габриел



PE494.479v01-00 54/188 AM\909513BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква б) се предоставя на частни 
собственици на земи и арендатори, 
общини и техни сдружения, и покрива 
разходите за установяване и за годишна 
премия за хектар, която да покрива 
разходите за поддръжка за максимален 
период от три години.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква б) се предоставя на частни 
собственици на земи и арендатори, 
общини и техни сдружения, и публични 
собственици на земи, които не 
получават за съответната дейност 
помощ от националния бюджет, и
покрива разходите за установяване, 
подобряване и за годишна премия за 
хектар, която да покрива разходите за 
поддръжка за максимален период от три 
години.

Or. bg

Изменение 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано
дървета и екстензивни 
селскостопански култури на една и 
съща площ. Държавите членки 
определят максималния брой дървета, 
които могат да се засаждат на 
хектар, като се съобразяват с местните 
почвено-климатични условия, горските 
видове и с необходимостта от 
осигуряване на земеделско ползване на 
земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи и практики за използване на 
земята, при които многогодишни 
дървесни видове преднамерено се 
интегрират с култури и/или 
животни на една и съща площ. 
Дърветата могат да бъдат 
поотделно, в групи или в редове в 
парцели (горски и орни площи, горски 
и пасищни площи, затревени овищни 
градини) или по границите между 
парцелите (жив плет, дървесни 
пояси). Държавите членки определят 
максималния и минималния брой 
дървета (или храсти), които могат да 
се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
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климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско или свързано с пашата на 
домашните животни ползване на 
земята.

Or. en

Изменение 1155
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които 
могат да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи, при които се отглеждат 
комбинирано дървета и 
селскостопански култури на една и 
съща или на една до друга площ. 
Държавите членки определят 
минималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични и екологични условия, 
горските видове и с необходимостта от 
осигуряване на устойчиво земеделско 
ползване на земята.

Or. fr

Обосновка

Агро-лесовъдни системи следва да бъдат определени от системите за използване на 
земята, съчетаващи горското и селското стопанство, като цяло. Използването на 
термина „екстензивен“ може да изключва някои основни системи от култури, които 
могат да се възползват от агро-лесовъдството, което прави интензивните системи 
по-устойчиви. Агро-лесовъдната мярка трябва да се прилага за нови системи като 
преобразуването на съществуващите парцели в гори.

Изменение 1156
Patrick Le Hyaric
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които 
могат да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи, при които се отглеждат 
комбинирано дървета и 
селскостопански култури на една и 
съща или на една до друга площ. 
Държавите членки определят 
минималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични и екологични условия, 
горските видове и с необходимостта от 
осигуряване на устойчиво земеделско 
ползване на земята.

Or. fr

Изменение 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
устойчиво земеделско ползване на 
земята, доказуемо чрез спецификации, 
признати от държавите членки.

Or. it
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Обосновка

За да се гарантира, че понятието за екологична устойчивост е обективна и точна от 
научна гледна точка,е много то да бъде сертифицирано от определена трета страна, 
която е призната от всяка отделна държава членка.

Изменение 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат или да бъдат запазени 
на хектар, като се съобразяват с 
местните почвено-климатични условия, 
горските видове и с необходимостта от 
осигуряване на земеделско ползване на 
земята.

Or. de

Обосновка

Това установяване следва да не бъде само мярка за засаждане на нови горски дървета; 
мярката следва също така да отчита опазването и управлението на 
дървета/дървесина.

Изменение 1159
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ.
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и селскостопански култури на 
една и съща площ. Държавите членки 
определят максималния брой дървета, 
които могат да се засаждат на хектар, 
като се съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

Or. bg

Изменение 1160
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско или лесовъдно ползване на 
земята.

Or. lv

Изменение 1161
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като се има предвид, че 
съществуващите агро-лесовъдни 
системи следва да бъдат опазвани, 
може да се предостави помощ за 
подобряването им, като това 
послужи за установяването им като 
устойчиви системи от изключителна 
природна и екологична стойност. 

Or. pt

Изменение 1162
Spyros Danellis

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

3. Помощите за нови насаждения в 
земеделските земи и за 
установяването и поддръжката на 
агро-лесовъдни практики, 
включително горско-пасищни 
системи, се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І

Or. en

Изменение 1163
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

3. Помощите се ограничават до 
максималния размер от 100 %, 
определен в приложение І.

Or. en

Изменение 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Предложение за регламент
Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Превенция и възстановяване на 
вредите върху горите от горски
пожари, природни бедствия и 
катастрофични събития

Превенция на опасностите от горски 
пожар

Or. fr

Изменение 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и
техни сдружения, и покрива разходите 
за:

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни и 
публични собственици на гори и/или 
техни сдружения, и покрива разходите 
за:

Or. fr



AM\909513BG.doc 61/188 PE494.479v01-00

BG

Изменение 1166
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и 
техни сдружения, и покрива разходите 
за:

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в)  се предоставя на частни и 
публични горски производители, 
общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за:

Or. en

Изменение 1167
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и 
техни сдружения, и покрива разходите 
за:

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни и 
публични собственици на гори, и техни 
сдружения, и покрива разходите за::

Or. it

Изменение 1168
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
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полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за:

полупублични и публични собственици 
на гори, други управители на земи, 
общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за 
намеси, които не вредят на 
биологичното разнообразие или други 
услуги, предлагани от екосистемите:

Or. en

Изменение 1169
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за:

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на гори, които не получават за 
съответната дейност помощ от 
националния бюджет, общини, 
държавни гори и техни сдружения, и 
покрива разходите за:

Or. bg

Изменение 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за:

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на гори, други управители на гори, 
общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за:
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Or. en

Изменение 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 35, параграф 
1, буква в) се предоставя на частни, 
полупублични и публични собственици 
на земи, общини, държавни гори и техни 
сдружения, и покрива разходите за:

1. Подпомагането по член 35, параграф 
1, буква в) се предоставя единствено на 
частни, полупублични и публични 
собственици на гори, общини, държавни 
гори и техни сдружения, и покрива 
разходите за:

Or. de

Изменение 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изграждане на защитна 
инфраструктура. В случай на 
противопожарни просеки помощта 
може да покрива също участие за 
финансиране на разходите за 
поддръжка. Не се предоставя 
подпомагане за свързани 
селскостопански дейности в райони, 
обхванати от агроекологични 
ангажименти;

а) въвеждане на превантивно 
оборудване и системи (пътеки, водни 
пунктове, канавки, противопожарни 
просеки), които изграждат мрежа за 
защита на дадена горска област в 
съответствие с местните или 
регионалните планове за 
предотвратяване на горски пожари.
Не се предоставя подпомагане за 
свързани селскостопански дейности, 
особено в райони, обхванати от 
агроекологични ангажименти;

Or. fr
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Изменение 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изграждане на защитна 
инфраструктура. В случай на 
противопожарни просеки помощта 
може да покрива също участие за 
финансиране на разходите за 
поддръжка. Не се предоставя 
подпомагане за свързани 
селскостопански дейности в райони, 
обхванати от агроекологични 
ангажименти;

а) изграждане на защитна 
инфраструктура. В случай на 
противопожарни просеки помощта 
може да покрива също участие за 
финансиране на разходите за 
поддръжка. Не се предоставя 
подпомагане за свързани 
селскостопански дейности в райони, 
обхванати от агроекологични 
ангажименти; помощ за 
животновъдите, чиито добитък, чрез 
пашата си, предотвратява пожари.

Or. es

Обосновка

Значението на екстензивното животновъдство за борбата срещу горските пожари 
чрез почистване на области, изложени на риск от пожари, следва да бъде признато.

Изменение 1174
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) Държавите членки, прилагащи 
превантивни съоръжения и мерки в 
рамките на държавния и
институционализиран „План за 
предотвратяване на горски пожари“, 
организирана в регионален мащаб, 
могат да получават финансова 
подкрепа съгласно член 22, параграф 1. 
Планът за предотвратяване трябва 
да бъде наблюдаван от държавата и 
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трябва да обхваща цялата 
територия със специални разпоредби 
в районите с висок риск;

Or. en

Изменение 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия;

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия;
подпомагането се предоставя за тези 
дейности единствено при условие че 
те са съвместими с местните или 
регионалните планове за 
предотвратяване на горски пожари;

Or. fr

Изменение 1176
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия;

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия, при условие 
че са допустими и следователно 
включени в плана за предотвратяване;

Or. en
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Изменение 1177
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия;

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия, които не се 
ограничават само в рамките на 
пътищата и водните резервоари и 
могат да се състоят от 
модернизирани традиционни 
практики (например паша, кастрене и 
т.н.);

Or. en

Изменение 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) местни превантивни дейности с 
малък мащаб за борба с пожарите или 
други природни бедствия;

б) национални, регионални, местни и 
превантивни дейности с малък мащаб за 
борба с пожарите или други природни 
бедствия;

Or. pt

Изменение 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изграждане и усъвършенстване на в) изграждане и усъвършенстване на 
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средства за мониторинг на горски 
пожари, нашествия на вредители и 
поява на болести, както и за 
комуникационна техника;

средства за превенция и мониторинг на 
горски пожари, нашествия на вредители 
и поява на болести, както и за 
комуникационна техника, включително 
инфраструктура за мониторинг и 
защита;

Or. es

Изменение 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изграждане и усъвършенстване на 
средства за мониторинг на горски 
пожари, нашествия на вредители и 
поява на болести, както и за 
комуникационна техника;

в) изграждане и усъвършенстване на 
средства за прогнозиране и мониторинг 
на рисковете от горски пожари, 
нашествия на вредители и поява на 
болести, както и за комуникационна 
техника в залесени области;

Or. fr

Изменение 1181
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изграждане и усъвършенстване на 
средства за мониторинг на горски 
пожари, нашествия на вредители и 
поява на болести, както и за 
комуникационна техника;

в) изграждане и усъвършенстване на 
средства за прогнозиране и мониторинг 
на рискове от горски пожари, 
нашествия на вредители и поява на 
болести, както и за комуникационно 
оборудване в залесени райони;

Or. en
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Изменение 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) възстановяване на горския 
потенциал, повреден вследствие на 
пожари и други природни бедствия, 
включително вредители, болести, 
както и катастрофични събития и 
събития, свързани с изменението на 
климата.

заличава се

Or. fr

Обосновка

[Transferred to Article 26]

Изменение 1183
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) възстановяване на горския потенциал, 
повреден вследствие на пожари и други 
природни бедствия, включително 
вредители, болести, както и 
катастрофични събития и събития, 
свързани с изменението на климата.

г) възстановяване, с приоритет за 
мерки, които подобряват 
естественото възобновяване, на 
горския потенциал, повреден вследствие 
на пожари и други природни бедствия, 
включително вредители, болести, както 
и катастрофични събития и събития, 
свързани с изменението на климата.

Or. en

Изменение 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) възстановяване на горския потенциал, 
повреден вследствие на пожари и други 
природни бедствия, включително 
вредители, болести, както и 
катастрофични събития и събития, 
свързани с изменението на климата.

г) възстановяване на горския потенциал, 
повреден или унищожен вследствие на 
пожари и други природни бедствия, 
включително вредители, болести, както 
и катастрофични събития и събития, 
свързани с изменението на климата.

Or. it

Изменение 1185
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предотвратяване и поправяне на 
щети, причинени от диви животни.

Or. en

Изменение 1186
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предотвратяване и 
възстановяване на щети, причинени 
на горите от диви животни.

Or. fr
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Изменение 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Поддръжка на защитна 
инфраструктура и поддържане на 
подходящи ниво на растителната 
покривка в горски райони, така че 
горските пожари да могат да бъдат 
предотвратени с помощта на 
пашата на домашни животни.

Or. es

Изменение 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации.
Когато е уместно, в програмите 
трябва да се предоставя списък на 
видовете вредители по растенията, 
които могат да причинят бедствия.

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации.

Or. it

Изменение 1189
Salvatore Caronna
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации.
Когато е уместно, в програмите 
трябва да се предоставя списък на 
видовете вредители по растенията, 
които могат да причинят бедствия.

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации.

Or. it

Изменение 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации. Когато 
е уместно, в програмите трябва да се 
предоставя списък на видовете 
вредители по растенията, които могат да 
причинят бедствия.

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на значително бедствие 
и/или сериозна икономическа и 
екологична щета трябва да се подкрепя 
от научни доказателства и да бъде 
признат от научни обществени 
организации. Когато е уместно, в 
програмите трябва да се предоставя 
списък на видовете вредители по
растенията, които могат да причинят 
бедствия, като се предвиди 
възможност за актуализиране.

Or. pt

Изменение 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства и да бъде признат от 
научни обществени организации. Когато 
е уместно, в програмите трябва да се 
предоставя списък на видовете 
вредители по растенията, които могат да 
причинят бедствия.

В случай на превантивни действия във 
връзка с вредители и болести рискът от 
настъпване на съответното бедствие 
трябва да се подкрепя от научни 
доказателства възможно най-бързо и да 
бъде признат от научни обществени 
организации. Когато е уместно, в 
програмите трябва да се предоставя 
списък на видовете вредители по 
растенията, които могат да причинят 
бедствия.

Or. it

Изменение 1192
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допустими за 
подпомагане, са съгласувани с 
въведения от държавите членки план 
за опазване на горите. За стопанства 
над определен размер, който 
държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето 
на план за управление на горите с 
подробно формулирани превантивни 
цели.

заличава се

Or. de

Обосновка

Трайното управление на горите се осигурява от националното законодателство за 
горите. Плановете за управление на горите, за които призовава Комисията, ще 
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доведат до повече бюрокрация. 

Изменение 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане 
се предоставя само при 
представянето на план за управление 
на горите с подробно формулирани 
превантивни цели.

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите.

Or. de

Обосновка

Тази мярка противоречи на принципа на субсидиарност на държавите членки.

Изменение 1194
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане 
се предоставя само при 
представянето на план за управление 
на горите с подробно формулирани 

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите.
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превантивни цели.

Or. en

Изменение 1195
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допустими за 
подпомагане, са съгласувани с 
въведения от държавите членки план 
за опазване на горите. За стопанства 
над определен размер, който държавите 
членки определят в програмата, 
подпомагане се предоставя само при 
представянето на план за управление на 
горите с подробно формулирани 
превантивни цели.

За стопанства над определен размер, 
който държавите членки определят в 
програмата, подпомагане се предоставя 
само при представянето на план за 
управление на горите с подробно 
формулирани превантивни цели.

Or. de

Изменение 1196
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите с 
подробно формулирани превантивни 
цели.

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите или 
еквивалентен инструмент в 
съответствие с устойчивото 
управление на горите, както е 
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определен от министерската 
конференция за защита на горите в 
Европа от 1993 г. или допълващ план 
към вече съществуващия план за 
управление на горите, с подробно 
формулирани превантивни цели.

Or. en

Изменение 1197
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите с 
подробно формулирани превантивни 
цели.

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите, който ще съдържа национална 
оценка за рисковете за горски пожари 
или други вреди (чрез разглеждане на 
критерии като биоклиматични зони, 
разпределение на местообитанията и 
честота на минали инциденти) и 
възможните начини за 
разглеждането им. За стопанства над 
определен размер, който държавите 
членки определят в програмата, 
подпомагане се предоставя само при 
представянето на план за управление на 
горите с подробно формулирани 
превантивни цели.

Or. en

Изменение 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите с 
подробно формулирани превантивни 
цели.

Дейностите, допустими за подпомагане, 
са съгласувани с въведения от 
държавите членки план за опазване на 
горите. За стопанства над определен 
размер, който държавите членки 
определят в програмата, подпомагане се 
предоставя само при представянето на 
план за управление на горите с 
подробно формулирани превантивни 
цели. Това изискване трябва да бъде 
отменено за стопанства, които са 
част от сдружения на земевладелци и 
са обхванати от план за 
предотвратяване, изготвен от 
компетентните органи.

Or. es

Обосновка

Изискванията за размера на стопанствата  се премахват, ако е представен план за 
управление на горите, който определя целите за предотвратяване и поправяне  на 
щети, нанесени на горите, причинени от горски пожари и природни бедствия, при 
условие че тези стопанства са част от сдружения на земевладелци и са обхванати от 
план за предотвратяване, изготвен от компетентните органи, и да имат валиден, 
одобрен план за развитие или планиране на горското стопанство.

Изменение 1199
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горските райони, класифицирани 
като райони със среден или висок риск 
от пожари според плана за опазване 
на горите, установен от държавите 
членки, са допустими за помощ, 
свързана с предотвратяване на горски 
пожари.

заличава се
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Or. de

Изменение 1200
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горските райони, класифицирани като 
райони със среден или висок риск от 
пожари според плана за опазване на 
горите, установен от държавите членки, 
са допустими за помощ, свързана с 
предотвратяване на горски пожари.

Горските райони, класифицирани като 
райони с висок, среден или нисък риск 
от пожари според плана за опазване на 
горите, установен от държавите членки, 
са допустими за помощ, свързана с 
предотвратяване на горски пожари.

Or. it

Изменение 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 25 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, 
буква г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално 
признаят настъпването на природно 
бедствие и причиняването на 
разрушения в размер най-малко на 
30 % на съответния горски 
потенциал вследствие на 
настъпването на това бедствие или 
на мерките, приети в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест по 
растенията или нашествие на 
вредители. Тези проценти се 
определят въз основа или на средния 
наличен горски потенциал през 

заличава се
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тригодишния период, който 
непосредствено предхожда 
бедствието, или на средната 
стойност за петгодишния период, 
който непосредствено предхожда 
бедствието, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.

Or. fr

Обосновка

[преместено в член 26]

Изменение 1202
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 25 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в 
размер най-малко на 30 % на 
съответния горски потенциал
вследствие на настъпването на това 
бедствие или на мерките, приети в 
съответствие с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители. Тези проценти се 
определят въз основа или на средния 
наличен горски потенциал през 
тригодишния период, който 
непосредствено предхожда 
бедствието, или на средната 
стойност за петгодишния период, 
който непосредствено предхожда 
бедствието, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и че
вследствие на настъпването на това 
бедствие или на мерките, приети в 
съответствие с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители са причинени щети в 
значителен размер. Държавите 
членки определят праг за 
възстановяване по отношение на 
запасите от дървета.
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Or. de

Обосновка

Първоначалната формулировка, свързана с разрушаването на селскостопански 
потенциал не е достатъчно ясна. Прагът, който следва да бъде определен от 
държавите членки, следва да бъде във връзка с единицата за управление на горите 
(запас).

Изменение 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 25 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в 
размер най-малко на 30 % на 
съответния горски потенциал 
вследствие на настъпването на това 
бедствие или на мерките, приети в 
съответствие с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители. Тези проценти се 
определят въз основа или на средния 
наличен горски потенциал през 
тригодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
или на средната стойност за 
петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие или 
че  мерките, приети в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест по 
растенията или нашествие на вредители
са причинили разрушения на горски 
потенциал за всяка единица, 
определена от държавите членки.
Степента на щетите се определя въз 
основа или на средния наличен горски 
потенциал през тригодишния период, 
който непосредствено предхожда 
бедствието, или на средната стойност за 
петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

Or. de

Обосновка

Допълнителните спомагателни изисквания, че най-малко 30% от горския потенциал 
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трябва да бъде разрушен, не са подходящи за бедствия, които могат да бъдат 
свързани с 2000/29/ЕО. Сумата и определението за щета следва да бъдат определени 
от държавите членки. Като се свързва с период на растеж от 80 години и повече, 
компенсация за загубите вече е необходима под 30% от щетата.

Изменение 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в размер 
най-малко на 30 % на съответния горски 
потенциал вследствие на настъпването 
на това бедствие или на мерките, приети 
в съответствие с Директива 2000/29/ЕО 
за ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители. Тези проценти се определят 
въз основа или на средния наличен 
горски потенциал през тригодишния 
период, който непосредствено 
предхожда бедствието, или на средната 
стойност за петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в размер 
най-малко на 15 % на съответния горски 
потенциал вследствие на настъпването 
на това бедствие или на мерките, приети 
в съответствие с Директива 2000/29/ЕО 
за ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители. Тези проценти се определят 
въз основа или на средния наличен 
горски потенциал през тригодишния 
период, който непосредствено 
предхожда бедствието, или на средната 
стойност за петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

Or. it

Изменение 1205
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 25 –  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г) се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в размер 
най-малко на 30 % на съответния горски 
потенциал вследствие на настъпването 
на това бедствие или на мерките, приети 
в съответствие с Директива 2000/29/ЕО 
за ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители. Тези проценти се определят 
въз основа или на средния наличен 
горски потенциал през тригодишния 
период, който непосредствено 
предхожда бедствието, или на средната 
стойност за петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

3. Подпомагането по параграф 1, буква 
г)  се предоставя при условие, че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално признаят 
настъпването на природно бедствие и 
причиняването на разрушения в размер 
най-малко на 30 % на съответния горски 
потенциал, определен от държавата 
членка,  вследствие на настъпването на 
това бедствие или на мерките, приети в 
съответствие с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест по растенията или нашествие на 
вредители. Тези проценти се определят 
въз основа или на средния наличен 
горски потенциал през тригодишния 
период, който непосредствено 
предхожда бедствието, или на средната 
стойност за петгодишния период, който 
непосредствено предхожда бедствието, 
като се изключват най-високият и най-
ниският показател.

Or. en

Изменение 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Помощта, посочена в параграф 1, 
буква г), по изключение обхваща 
проблеми, свързани с разрушение на 
горите, причинени от екологични 
фактори като изменението на 
климата или замърсяването, и 
комплексни здравословни проблеми в 
резултат на взаимодействието на 
патогени.
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Or. pt

Изменение 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По тази мярка не се предоставя 
подпомагане за загуби на доход, 
дължащи се на природното бедствие.

заличава се

Държавите членки гарантират, че се 
избягва свръхкомпенсация в резултат 
на комбиниране на настоящата 
мярка с други финансови 
инструменти на национално равнище 
или на равнището на ЕС или с частни 
застрахователни схеми.

Or. fr

Изменение 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиции за подобряване на 
устойчивостта и екологичната стойност 
на горските екосистеми

Възстановяване на увреждания на 
гори, причинени от горски пожари и 
други бедствия и инвестиции за 
подобряване на устойчивостта и 
екологичната стойност на горските 
екосистеми

Or. fr



AM\909513BG.doc 83/188 PE494.479v01-00

BG

Изменение 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни 
гори помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, 
които не зависят от държавния 
бюджет.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и публични организации 
и други управители на земи.

Or. es

Обосновка

Терминът „публичен“ следва да бъде включен.

Изменение 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични
организации, общини и техни
сдружения. В случай на държавни 
гори помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, 
които не зависят от държавния 
бюджет.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и публични организации.

Or. es
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Обосновка

Предложените изменения на различните мерки за горските стопанства  отчитат 
действителността на собствеността на горското стопанство, като сепризнават  
публичните органи, и не само общините, като бенефициери на тази подкрепа.

Изменение 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни 
гори помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, 
които не зависят от държавния 
бюджет.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и публични организации.

Or. es

Обосновка

Понятието трябва да бъде разширено, за да включва публичните организации, за да 
могат други видове организации, а не само общините, да се ползват от тази помощ.

Изменение 1212
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични
организации, общини и техни 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори и, 
частноправни и публични организации.
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сдружения. В случай на държавни 
гори помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, 
които не зависят от държавния 
бюджет.

Or. it

Изменение 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, 
които не зависят от държавния 
бюджет.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни, публични и 
полупублични организации, общини и 
техни сдружения.

Or. it

Изменение 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на частни, 
полупублични и публични  собственици 
на гори, общини, държавни гори и 
техни сдружения. Помощ може да се 
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сдружения. В случай на държавни гори
помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, 
които не зависят от държавния 
бюджет.

отпуска и на органите, управляващи 
държавни гори.

Or. en

Изменение 1215
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, които 
не зависят от държавния бюджет.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на частни и 
публични горски производители. В 
случай на държавни гори помощ може 
да се отпуска и на органите, 
управляващи тези гори, които не 
зависят от държавния бюджет.

Or. en

Изменение 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, които 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, други управители на 
гори, общини и техни сдружения. В 
случай на държавни гори помощ може 
да се отпуска и на органите, 
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не зависят от държавния бюджет. управляващи тези гори, които не 
зависят от държавния бюджет.

Or. en

Изменение 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, които 
не зависят от държавния бюджет.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 
органите, управляващи тези гори, които 
не зависят от държавния бюджет. Това 
ограничение не се прилага за мерките, 
свързани с обработване на горите с 
вар.

Or. de

Изменение 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г) се предоставя на физически 
лица, частни собственици на гори, 
частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква г)   се предоставя единствено 
на физически лица, частни собственици 
на гори, частноправни и полупублични 
организации, общини и техни 
сдружения. В случай на държавни гори 
помощ може да се отпуска и на 
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органите, управляващи тези гори, които 
не зависят от държавния бюджет.

органите, управляващи тези гори, които 
не зависят от държавния бюджет.

Or. de

Изменение 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестициите са насочени към 
постигането на поетите ангажименти 
във връзка с екологичните цели или 
предоставяне на услугите, предлагани 
от екосистемите и/или които увеличават 
привлекателността на гората или 
залесената площ за отдих и почивка в 
съответния район или повишават 
потенциала на екосистемите за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, без да се 
изключват икономическите ползи в 
дългосрочен план.

2. Инвестициите са насочени по-
специално към:

а) възстановяването на горския 
потенциал, повреден вследствие на 
пожари и други природни бедствия, 
включително причинените от 
вредители, болести, изменението на 
климата, както и катастрофични 
събития;
б) постигането на поетите ангажименти 
във връзка с екологичните цели или 
предоставяне на услугите, предлагани 
от екосистемите и/или които увеличават 
привлекателността на гората или 
залесената площ за отдих и почивка в 
съответния район или повишават 
потенциала на екосистемите за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, без да се 
изключват икономическите ползи в
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дългосрочен план.

Or. fr

Изменение 1220
Dimitar Stoyanov

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестициите са насочени към 
постигането на поетите ангажименти 
във връзка с екологичните цели или 
предоставяне на услугите, предлагани 
от екосистемите и/или които увеличават 
привлекателността на гората или 
залесената площ за отдих и почивка в 
съответния район или повишават 
потенциала на екосистемите за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, без да се 
изключват икономическите ползи в 
дългосрочен план.

2. Инвестициите са насочени към 
постигането на поетите ангажименти 
във връзка с екологичните цели или 
предоставяне на услугите, предлагани 
от екосистемите и/или които увеличават 
привлекателността на гората или 
залесената площ за отдих и почивка в 
съответния район или повишават 
потенциала на екосистемите за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата.

Or. bg

Изменение 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 26 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестициите са насочени към 
постигането на поетите ангажименти 
във връзка с екологичните цели или 
предоставяне на услугите, предлагани 
от екосистемите и/или които увеличават 
привлекателността на гората или 
залесената площ за отдих и почивка в 
съответния район или повишават 

2. Инвестициите са насочени към 
постигането на поетите ангажименти 
във връзка с екологичните цели или 
предоставяне на услугите, предлагани 
от екосистемите и/или които увеличават 
привлекателността и 
производителността на гората или 
залесената площ за отдих и почивка в 
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потенциала на екосистемите за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, без да се 
изключват икономическите ползи в 
дългосрочен план.

съответния район или повишават 
потенциала на екосистемите за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, като се 
включват също така и 
икономическите ползи в дългосрочен 
план.

Or. it

Обосновка

Икономическите аспекти и производителността следва да бъдат включени също 
така за инвестиции, насочени към увеличаване на издръжливостта и екологичната 
стойност на горските екосистеми, с цел да се поясни напълно, че се обръща внимание 
на икономическата производителност на горите и подобряването на горските 
ресурси, както е посочено в съображение 25. 

Изменение 1222
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Инвестициите са насочени 
основно към възстановяването на 
горския потенциал, повреден от 
пожари и други природни бедствия, 
включително причинените от 
вредители, болести, изменението на 
климата.

Or. fr

Изменение 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Подпомагането по параграф 2, 
буква а) се предоставя, при условие че 
компетентните публични органи на 
държавите членки официално 
признаят настъпването на природно 
бедствие и причиняването на 
разрушения в размер най-малко на 
30 % на съответния горски 
потенциал вследствие на 
настъпването на това бедствие или 
на мерките, приети в съответствие с 
Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране 
или ограничаване на болест по 
растенията или нашествие на 
вредители. Този процент се определя 
въз основа на средния наличен горски 
потенциал през тригодишния период, 
който непосредствено предхожда 
бедствието, или на средната 
стойност за петгодишния период, 
който непосредствено предхожда 
бедствието, като се изключват най-
високият и най-ниският показател.

Or. fr

Изменение 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Тази мярка може следователно да 
бъде използвана за финансиране на 
създаването на инструменти за 
горско планиране като проекти за 
планиране и технически планове, 
които включват инвестиционни 
инициативи, финансирани чрез 
мярката.
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Or. es

Обосновка

Следва да се изготви разпоредба за финансирането на техническа дейност като 
изготвяне на документи за горско планиране с оглед подкрепа и насърчаване на по-
добро горско планиране.

Изменение 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Подпомагането се предоставя при 
условие че има количествено 
доказателство за положителна 
промяна на активите без пазарна 
стойност, създадени с инвестицията.

Or. pt

Изменение 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2b. По параграф 2, буква а) не се 
предоставя подпомагане за загуби на 
доход в резултат на природно 
бедствие. Държавите членки 
гарантират, че се избягва 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбиниране на настоящата мярка с 
други финансови инструменти на 
национално равнище или на 
равнището на ЕС или с частни 
застрахователни схеми.
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Or. fr

Изменение 1227
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиции в нови технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

инвестиции в устойчиви от 
екологична гледна точка технологии за 
лесовъдство и в преработката и 
търговията на горски продукти.

Or. en

Изменение 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни и 
публични собственици на земи и 
арендатори, и на други управители на 
земи и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.
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Or. it

Изменение 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на публични и 
частни собственици на гори и на МСП 
за инвестиции за повишаване на 
потенциала на горското стопанство или 
свързани с преработка и търговия с 
добавена стойност за горските 
продукти. За териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. es

Обосновка

Предложените изменения на различните мерки за горските стопанства  отчитат 
действителността на собствеността на горското стопанство, като сепризнават  
публичните органи, и не само общините, като бенефициери на тази подкрепа.

Изменение 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д)  се предоставя на публични и 
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собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

частни собственици на гори и на МСП 
за инвестиции за повишаване на 
потенциала на горското стопанство или 
свързани с преработка и търговия с 
добавена стойност за горските 
продукти. За териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. es

Изменение 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на публични и 
частни собственици на гори и на МСП 
за инвестиции за повишаване на 
потенциала на горското стопанство или 
свързани с преработка и търговия с 
добавена стойност за горските 
продукти. За териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. es

Обосновка

Понятието трябва да бъде разширено, за да включва публичните организации, за да 
могат други видове организации, а не само общините, да се ползват от тази помощ.
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Изменение 1232
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
горски производители, общини и техни 
сдружения, публични организации, 
създадени за целите на 
професионалното обучение, и на МСП 
за инвестиции за повишаване на 
потенциала на горското стопанство или 
свързани с преработка и търговия с 
добавена стойност за горските 
продукти. За териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. en

Изменение 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д)  се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения, работници в горско 
стопанство и техни сдружения, и на 
МСП за инвестиции за повишаване на 
потенциала на горското стопанство или 
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горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

свързани с преработка и търговия с 
добавена стойност за горските 
продукти. За териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. en

Изменение 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д)  се предоставя на частни 
собственици на гори, други управители 
на гори, общини и техни сдружения и на 
МСП за инвестиции за повишаване на 
потенциала на горското стопанство или 
свързани с преработка и търговия с 
добавена стойност за горските 
продукти. За териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. en

Изменение 1235
Karin Kadenbach
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на
горското стопанство или свързани с 
преработка и търговия с добавена 
стойност за горските продукти. За 
териториите на Азорските острови, 
островите Мадейра, Канарските 
острови, малките острови в Егейско 
море по смисъла на Регламент (EИО) 
№ 2019/93 и френските отвъдморски 
департаменти за предприятия, които не 
са МСП, също може да се отпускат 
помощи.

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции в 
устойчиви от екологична гледна 
точка технологии на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. en

Изменение 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя на частни 
собственици на гори, общини и техни 
сдружения и на МСП за инвестиции за 
повишаване на потенциала на горското 
стопанство или свързани с преработка и 
търговия с добавена стойност за 
горските продукти. За териториите на 
Азорските острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
предприятия, които не са МСП, също 

1. Подпомагането по член 22, параграф 
1, буква д) се предоставя единствено на 
частни собственици на гори, общини и 
техни сдружения и на МСП за 
инвестиции за повишаване на 
потенциала на горското стопанство или 
свързани с преработка и търговия с 
добавена стойност за горските 
продукти. За териториите на Азорските 
острови, островите Мадейра, 
Канарските острови, малките острови в 
Егейско море по смисъла на Регламент 
(EИО) № 2019/93 и френските 
отвъдморски департаменти за 
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може да се отпускат помощи. предприятия, които не са МСП, също 
може да се отпускат помощи.

Or. de

Изменение 1237
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестициите, свързани с 
подобряване на икономическата
стойност на горите, се осъществяват на 
равнището на горското стопанство и 
могат да включват инвестиции за 
оборудване и практики за прибиране на 
реколтата, щадящи почвата и ресурсите.

2. Инвестициите, свързани с 
подобряване на екологичната стойност 
на горите, се осъществяват на 
равнището на горското стопанство и 
могат да включват инвестиции за
особено ценно от екологична гледна 
точка оборудване и практики за 
прибиране на реколтата, щадящи 
почвата и ресурсите.

Or. en

Изменение 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестициите, свързани с 
подобряване на икономическата 
стойност на горите, се осъществяват на 
равнището на горското стопанство и 
могат да включват инвестиции за 
оборудване и практики за прибиране на 
реколтата, щадящи почвата и ресурсите.

2. Инвестициите, свързани с 
подобряване на икономическата 
стойност на горите, се осъществяват на 
равнището на горското стопанство и 
могат да включват инвестиции за 
предоставяне на предпазно оборудване 
и работни дрехи, както и за практики 
за прибиране на реколтата, щадящи 
почвата и ресурсите.

Or. en
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Изменение 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инвестициите, свързани с 
подобряване на икономическата 
стойност на горите, се осъществяват на 
равнището на горското стопанство и 
могат да включват инвестиции за 
оборудване и практики за прибиране на 
реколтата, щадящи почвата и ресурсите.

2. Допустими са всички инвестиции, 
свързани с подобряване на 
икономическата стойност на горите и на 
техния производствен потенциал. Те
се осъществяват на равнището на 
горското стопанство и могат да 
включват инвестиции за оборудване и 
практики за прибиране на реколтата, 
щадящи почвата и ресурсите.

Or. pt

Изменение 1240
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Инвестициите, свързани с 
използването на дървесина като 
суровина или като източник за 
производство на енергия, се 
ограничават до всички стопански 
дейности, предхождащи 
промишлената преработка.

3. Инвестициите, свързани с 
използването на дървесина като 
суровина или като източник за 
производство на енергия, са уместни за
всички стопански дейности, свързани с 
подобряване на потенциала на 
горското стопанство и с преработка и 
предлагане на пазара.

Or. fr

Изменение 1241
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подкрепата се ограничава до 
максималните размери, определени в 
приложение І.

4. Подкрепата се ограничава до 
максималните размери от 60 % за по-
малко развитите региони и от 40 % за 
другите региони.

Or. pt

Изменение 1242
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай на инвестиции в нови 
технологии на горското стопанство и 
в преработка и пускане на пазара на 
горски продукти подкрепата зависи 
от представянето на план за 
управление на горите или 
еквивалентен инструмент, 
включително мерки за биологично 
разнообразие, с цел да се постигне 
измеримо подобрение на състоянието 
на запазване на видовете и на 
местообитанията, които зависят 
или са засегнати от горското 
стопанство в съответствие със 
стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие.

Or. en

Изменение 1243
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Подпомагането за мерки относно 
горите следва да се основава на 
стандарт за добри практики в 
областта на горското стопанство.

Or. en

Изменение 1244
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Всяко подпомагане за 
използването и производството на 
биоенергия следва да се основава на 
критерии за устойчивост.

Or. en

Изменение 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. es

Обосновка

Настоящият член не успява да разгледа необходимостта от структуриране на 
производството, нито да изпълни целите на предложението на Комисията. Предвид 
важността на въпроса тази мярка следва да бъде включена в Регламента за единната 
ООП и да й бъде отпуснат достатъчен бюджет. Настоящият подход се стреми да 
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предостави благоприятно третиране на дребните производители, но може да 
завърши с преобръщане на процесите на консолидация, които вече протичат или 
които са предвидени в широкомащабни стратегии за пускане на пазара, като по този 
начин ще доведе до фрагментиране на предлагането.

Изменение 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на групи на производителите Създаване на организации и групи на 
производителите

Or. fr

Изменение 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на организации на 
производителите, признати съгласно 
член 106 от Регламент (ЕС) № [...] 
[относно единната ООП] в сектора 
на селското стопанство, и на групи 
на производителите в сектора на 
горското стопанство, по-специално с 
цел:

Or. fr

Изменение 1248
Marc Tarabella
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на организации на 
производителите съгласно 
определението в член 106 от 
Регламент (ЕС) № [...] относно 
общата организация на пазара в
сектора на селското и горското 
стопанство с цел:

Or. fr

Изменение 1249
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на организации на 
производителите съгласно 
Регламент (ЕС) № [...] относно 
единната обща организация на пазара 
и на групи на производителите в 
сектора на селското и горското 
стопанство с цел:

Or. de

Изменение 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите и разрастването в 
рамките на съществуващите 
организации на производителите 
посредством сливания или 
разширяване на мащаба в сектора на 
селското и горското стопанство с цел:

Or. pt

Изменение 1251
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на организации на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство или 
увеличаването на техния размер или 
мащаб с цел:

Or. pt

Изменение 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 1. Подпомагането по тази мярка се 
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отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

отпуска с оглед улесняване на 
учредяването и развитието на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

Or. de

Изменение 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

1. Подпомагането по тази мярка се 
отпуска с оглед улесняване на 
учредяването и сливането на групи на 
производителите в сектора на селското 
и горското стопанство с цел:

Or. es

Изменение 1254
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) адаптиране към пазарните изисквания 
на продукцията и производството на 
производители, които са членове на 
такива групи;

а) адаптиране към пазарните изисквания 
на продукцията и производството на 
производители, които са членове на 
такива организации;

Or. en

Изменение 1255
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантиране на справедливи цени 
за производителите в организацията 
посредством засилване на техните 
позиции при договаряне в 
хранителната верига;

Or. en

Изменение 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съвместно пускане на стоки на 
пазара, включително подготовка за 
продажби, централизация на продажби 
и доставки за купувачи на едро;

б) съвместно пускане на стоки на пазара 
и тяхното популяризиране, 
включително подготовка за продажби, 
централизация на продажби и доставки 
за купувачи на едро;

Or. ro

Изменение 1257
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създаване на инфраструктури и 
логистика за използване на биомаса 
по устойчив от екологична и 
икономична гледна точка начин, по-
специално техническото 
мобилизиране на селскостопански 
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отпадъци, остатъци, лигноцелулозни 
материали и нехранителни целулозни 
материали;

Or. en

Обосновка

С цел ефективно използване на наличните ресурси на биомаса ще бъдат необходими 
нови съоражения и инфраструктура.

Изменение 1258
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създаване и оптимизиране на 
инфраструктури и логистичен 
капацитет за мобилизиране на 
биомаса по устойчив от екологична и 
икономична гледна точка начин, по-
специално техническото 
мобилизиране на селскостопански 
отпадъци, остатъци, лигноцелулозни 
материали и нехранителни целулозни 
материали;

Or. en

Обосновка

С цел ефективно използване на наличните ресурси на биомаса ще бъдат необходими 
нови съоръжения и инфраструктура. Инвестициите за създаване и оптимизиране на 
инфраструктури и логистичен капацитет са от решаващо значение, за да се 
гарантира, че цялата биомаса (включително селскостопански, горски и основани на 
отпадъците суровини) може да бъде мобилизирана по устойчив от екологична и 
икономична гледна точка начин и действително се използва.

Изменение 1259
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разрастване чрез увеличаване на 
броя на членовете или на стойността 
на продукцията, реализирана в други 
вериги за създаване на стойност;

Or. pt

Изменение 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) разрастване чрез асоцииране или 
сливане, по силата на споразумения за 
търговия с цел насърчаване на 
взаимодействия и въвеждане на 
отношения на взаимно допълване в 
дейностите на организации на 
производителите, или чрез 
вертикална интеграция; 

Or. pt

Изменение 1261
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от организации на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 
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иновационните процеси. иновационните процеси.

Or. pt

Изменение 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 
иновационните процеси.

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от организации на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 
иновационните процеси.

Or. pt

Изменение 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 
иновационните процеси.

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на
потенциал и организация за стопанска
дейност, дейност по складиране и 
търговска дейност и улесняване на 
иновационните процеси.

Or. ro

Изменение 1264
Giovanni La Via
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване на 
иновационните процеси.

г) други дейности, които могат да се 
осъществяват от групи на 
производителите, като изграждане на 
умения и организация за стопанска и 
търговска дейност и улесняване 
прилагането на иновационните 
процеси.

Or. it

Изменение 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) създаване на сдружения и/или 
групи на организации на 
производителите или сдружения на 
производителите, отговорни за 
надзора на използването на 
географските указания и 
наименованията за произход или 
марките за качество в съответствие 
с правото на ЕС, както и признати 
междубраншови организации.

Or. es

Изменение 1266
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разрастване чрез увеличаване на 
броя на членовете или на стойността 
на реализираната на пазара продукция 
до значителен таван на пазара. 

Or. pt

Изменение 1267
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) разрастване чрез асоцииране или 
сливане, по силата на споразумения за 
търговия с цел насърчаване на 
взаимодействия и въвеждане на 
отношения на взаимно допълване в 
дейностите на организации на 
производителите, или чрез 
вертикална интеграция; 

Or. pt

Изменение 1268
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подпомагане може да се отпусне 
единствено съгласно посоченото в 
параграф 1б, ако то не причинява 
нарушаване на конкуренцията за 
предприятия, които може да 
допринасят за постигането на тези 
цели;
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Or. fr

Изменение 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати, съгласно член 106 от 
Регламента за единната ООП, от 
компетентните органи на държавите 
членки, въз основа на бизнес план.

Or. it

Изменение 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

Подкрепата се отпуска на организации
на производителите, които са 
официално признати от компетентните 
органи на държавите членки, въз основа 
на бизнес план.

Or. pt

Изменение 1271
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

Подкрепата се отпуска на организации
на производителите, които са 
официално признати от компетентните 
органи на държавите членки съгласно 
член [106 от Регламента за единната 
ООП] и въз основа на бизнес план. Тя е 
ограничена до организации на 
производителите, които отговарят на 
определението за МСП.

Or. pt

Изменение 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план или план за действие.

Or. es

Изменение 1273
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на Подкрепата се отпуска на групи на 
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производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план.

Or. en

Изменение 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, чийто годишен оборот 
не надвишава 50 милиона евро.

Or. en

Обосновка

Предвид специфичността на образуванията, получаващи подкрепа съгласно този член, 
предлагаме отпадане на изискването за отговаряне на определението на МСП, което 
се отнася до обем на годишния оборот и заетостта. Критерият, органичаващ 
достъпа до подкрепа, следва да се отнася само за годишния оборот, а не за 
равнището на заетост. Следователно предлагаме оттегляне от определението на 
МСП и ограничаване на подкрепата за селскостопански групи чрез определяне на 
ограничение на годишния оборот, изключвайки броя на служителите.

Изменение 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. За групи производители с оборот 
по-малък от 1 милион евро по 
отношение на държавите членки, 
които са се присъединили към ЕС 
преди 2004 г., в съответствие с член 8, 
параграф 1, буква г) от настоящия 
регламент, подкрепата се отпуска 
само по отношение на програми за 
развитие на селските райони с 
тематична подпрограма относно 
късите вериги на доставки.

Or. es

Обосновка

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Изменение 1276
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
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производители, които отговарят на 
определението за МСП.

производители, които отговарят на 
определението за микро-/малки 
предприятия.

Or. en

Изменение 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП.

Подкрепата се отпуска на групи на 
производителите, които са официално 
признати от компетентните органи на 
държавите членки, въз основа на бизнес 
план. Тя е ограничена до групи 
производители, които отговарят на 
определението за МСП или които се 
считат за еквивалентни на тях в 
правото на държавите членки.

Or. ro

Изменение 1278
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата е насочена към такива 
организации на производителите, в 
които членовете упражняват 
контрол върху политиката или чрез 
поддържане на мнозинство при 
гласуване, или чрез мнозинство на 
членовете в управителния съвет.

Or. en
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Изменение 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след признаване на 
групата производители.

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от десет години след признаване 
на групата производители.

Or. it

Изменение 1280
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след признаване на 
групата производители.

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след отпускане на 
подкрепата съгласно настоящия член.

Or. pt

Изменение 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след признаване на 
групата производители.

Държавите членки проверяват дали 
целите на бизнес плана са изпълнени в 
срок от пет години след отпускане на 
подкрепата съгласно настоящия член.
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След първата година годишната 
подкрепа се основава на проверка на 
резултатите, измерени чрез 
обикновени количествени показатели 
за напредъка към постигане на 
целите, определени през предходните 
години.

Or. pt

Изменение 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След период от пет години групи на 
производителите се признават като 
организации на производителите 
съгласно член 106 от Регламент (ЕС) 
№ ... (Регламент относно единната 
ООП).

Or. es

Изменение 1283
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се изплаща като фиксирана 
помощ на годишни вноски за първите 
пет години след датата, на която
групата производители е призната 
въз основа на своя бизнес план. Тя се 
изчислява на база годишната продадена 
продукция от групата. Държавите 
членки изплащат последната вноска 
едва след като са проверили коректното 

Подкрепата се изплаща като фиксирана 
помощ на годишни вноски за първите 
пет години след датата, на която е 
отпусната подкрепата по настоящия 
член. Тя се изчислява на база на 
стойността на годишната продадена 
продукция от групата. Държавите 
членки изплащат последната вноска 
едва след като са проверили коректното 
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изпълнение на бизнес плана. изпълнение на бизнес плана.

Or. pt

Изменение 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата се изплаща като фиксирана 
помощ на годишни вноски за първите
пет години след датата, на която
групата производители е призната 
въз основа на своя бизнес план. Тя се 
изчислява на база годишната продадена 
продукция от групата. Държавите 
членки изплащат последната вноска 
едва след като са проверили коректното 
изпълнение на бизнес плана.

Подкрепата се изплаща като фиксирана 
помощ на годишни вноски за първите
десет години след датата, на която е 
отпусната подкрепата по настоящия 
член. Тя се изчислява на база на 
стойността на годишната продадена 
продукция от групата. Държавите 
членки изплащат последната вноска 
едва след като са проверили коректното 
изпълнение на бизнес плана.

Or. pt

Изменение 1285
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През първата година държавите членки 
могат да изплатят помощ на групата 
производители, изчислена на база 
средната годишна продадена продукция 
от нейните членовете през трите години, 
предхождащи включването им в
групата. За групи на производителите в 
горския сектор подпомагането се 
изчислява на база средната продадена 
продукция от членовете на групата през 
последните пет години, предхождащи 

През първата година държавите членки 
могат да изплатят помощ на
организацията на производителите, 
изчислена на база средната годишна 
продадена продукция от нейните 
членовете през трите години, 
предхождащи включването им в
организацията. За групи на 
производителите в горския сектор 
подпомагането се изчислява на база 
средната продадена продукция от 
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нейното признаване, с изключение на 
най-високата и на най-ниската стойност.

членовете на групата през последните 
пет години, предхождащи нейното 
признаване, с изключение на най-
високата и на най-ниската стойност.

Or. pt

Изменение 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

През първата година държавите членки 
могат да изплатят помощ на групата 
производители, изчислена на база 
средната годишна продадена продукция 
от нейните членовете през трите години, 
предхождащи включването им в
групата. За групи на производителите в 
горския сектор подпомагането се 
изчислява на база средната продадена 
продукция от членовете на групата през 
последните пет години, предхождащи 
нейното признаване, с изключение на 
най-високата и на най-ниската стойност.

През първата година държавите членки 
могат да изплатят помощ на
организацията на производителите, 
изчислена на база средната годишна 
продадена продукция от нейните 
членовете през трите години, 
предхождащи включването им в
организацията. За групи на 
производителите в горския сектор 
подпомагането се изчислява на база 
средната продадена продукция от 
членовете на групата през последните 
пет години, предхождащи нейното 
признаване, с изключение на най-
високата и на най-ниската стойност.

Or. pt

Изменение 1287
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случай на групи на 
производителите в сектора на 
горското стопанство подкрепата 
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зависи от представянето на план за 
управление на горите или 
еквивалентен инструмент, 
включително мерки за биологично 
разнообразие, с цел да се постигне 
измеримо подобрение на състоянието 
на запазване на видовете и на 
местообитанията, които зависят 
или са засегнати от горското 
стопанство в съответствие със 
стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие.

Подпомагането за мерки относно 
горите следва да се основава на 
стандарт за добри практики в 
областта на горското стопанство.

Or. en

Изменение 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В края на десетгодишния период 
организацията на производителите 
трябва да изпълнява изискванията за 
признаване съгласно член 106 от 
Регламент (ЕС) № (ООП/2012).

Or. pt

Изменение 1289
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно 
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Включването на тази мярка 
в програмите за развитие на селските 
райони е задължително.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно 
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Включването на тази мярка 
в програмите за развитие на селските 
райони е задължително. Тези мерки 
включват подпомагане на 
сеитбооборота, включването на 
протеинови култури в 
сеитбооборота, подобряването на 
трайните насаждения, както и 
използването на методи за 
биологичен контрол на вредителите 
като средство за намаляване или 
смекчаване на вредителите като 
например използването на 
естествени вещества и 
микроорганизми за укрепване на 
растенията и естествени врагове;

Or. en

Изменение 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно 
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Включването на тази мярка 
в програмите за развитие на селските 
райони е задължително.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно 
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Включването на тази мярка 
в програмите за развитие на селските 
райони е задължително. Тези действия 
могат да донесат ползи за 
опазването, както и за промените на 
селскостопанските практики като 
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дадат положителен принос към 
околната среда и климата.

Or. fr

Изменение 1291
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в рамките 
на техните територии, съобразно 
техните специфични национални, 
регионални или местни нужди и 
приоритети. Включването на тази мярка 
в програмите за развитие на селските 
райони е задължително.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка за всички 
видове действия, без дискриминация, в 
рамките на техните територии, 
съобразно техните специфични 
национални, регионални или местни 
нужди и приоритети. Включването на 
тази мярка в програмите за развитие на 
селските райони е задължително.

Or. de

Изменение 1292
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват 
дейности, състоящи се от един или 
повече ангажименти за агроекология 
и климат по отношение на 

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които приемат 
селскостопански практики и 
инструменти за управление на 
околната среда, които отговарят на 
агроекологичните предизвикателства 
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земеделска земя. Когато са надлежно 
обосновани за постигане на 
екологичните цели, плащания за 
агроекология и климат може да се 
отпускат и на други управители на земи 
или групи от други управители на земи.

по интегриран начин. Отдава се 
приоритет на прехода към 
биологично земеделие и напреднали 
системи за устойчиво селско 
стопанство. Агроекологичните 
програми следва да са насочени към 
примери на най-добри практики в 
управлението на почвите, 
управлението на водите, 
биологичното разнообразие, 
рециклирането на компост и 
поддържането на екосистемите 
(„принципа на предшественика“), да 
отдават приоритет на 
инвестирането в тези техники и да
се стремят към разпространение на 
най-добра практика на цялата 
територия на програмата.

Схемите за климата са насочени към 
подобряването на ефективността на 
намаляването на парниковите газове 
на цялото земеделско стопанство или 
селскостопанска система. 
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи. Държавите 
членки следва да отдават приоритет 
на съществуващите агроекологични 
мерки, които са доказали своята 
висока екологична ефективност.

Or. en

Изменение 1293
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за агроекология и климат 2. Плащанията за агроекология и климат 
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се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и 
други управители на земи, които 
доброволно се задължават да извършват 
дейности, състоящи се от един или 
повече ангажименти за агроекология и 
климат по отношение на земеделска 
земя. Когато са надлежно обосновани 
за постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от 
други управители на земи.

се отпускат на селскостопански 
производители и групи селскостопански 
производители, които доброволно се 
задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя.

Or. en

Изменение 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя.
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от 
други управители на земи.

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя или 
земя, подходяща за земеделие, или 
които са инвестирали в мерки за 
приспособяване към изменението на 
климата. Когато са надлежно 
обосновани за постигане на 
екологичните цели, плащания за 
агроекология и климат може да се 
отпускат на групи селскостопански 
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производители.

Or. de

Обосновка

Целевата група на тази мярка следва да бъдат основно селскостопанските 
производители.

Изменение 1295
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя. 
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи.

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на допустимите райони. 
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи.

Or. fr

Изменение 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат 
по отношение на земеделска земя. 
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи.

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности, 
които съответстват на един или 
повече ангажименти за агроекология и 
климат. Когато са надлежно обосновани 
за постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи.

Or. it

Изменение 1297
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС)
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство.
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които значително надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент
(ЕС) № HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство.
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.
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Or. en

Изменение 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство.
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012, приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. de

Обосновка

Всички агроекологични мерки и мерки в областта на климата следва да бъдат приети 
като „екологосъобразни по дефиниция“ в рамките на екологизирането на стълб 1, но 
без увеличаване на базовите изисквания за стълб 2.

Изменение 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 3. Плащанията за агроекология и климат 
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покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012, приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. fr

Изменение 1300
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012,
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. it
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Изменение 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012,
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. it

Изменение 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012, приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
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приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. en

Изменение 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012, приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. en

Изменение 1304
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. fr

Изменение 1305
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания 
за употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други 
приложими задължителни 
изисквания, установени от 
националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012.
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програмите.

Or. en

Изменение 1306
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания 
за употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други 
приложими задължителни 
изисквания, установени от 
националното законодателство. 
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял IV от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012. Всички 
упоменати задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. en

Обосновка

Базовите изисквания за плащания за агроекология и климат не следва да 
възпрепятстват държавите членки да установяват национално законодателство за 
закрила на природата и околната среда.

Изменение 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012,
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012, други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012 и
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Or. pt

Изменение 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Прилагането на кръстосано 
спазване в мерките за развитие на 
селските райони въз основа на 
плащанията на площ трябва да бъде 
съчетано с единен подход, приложим 
и за двата стълба по отношение на 
правилата за изчисляването на 
санкциите по кръстосаното спазване 
в случая на бенефициенти на схеми за 
дребни селскостопански 
производители. Прилагането на 
пакета за екологизиране като основа 
за този подход би имало две 
последици: 
1. Увеличаване на 
административната тежест чрез 
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обременяване на процеса на 
програмиране, свързан с изготвянето 
на програми за развитие на селските 
райони, последвано от 
разработването на сложни 
механизми, които да позволят 
техническото прилагане на такива 
схеми за плащания.
2. Намаляване на очакваното 
въздействие на мерките в подкрепа на 
опазването на околната среда и 
устойчивото управление на 
земеделската земя и природните 
ресурси.
Въвеждането на пакета за 
екологизиране ще доведе до 
намаляване на равнището на 
агроекологични плащания за 
критерии, които не спазват 
принципите на количествено 
изразяване на нереализираните 
приходи и допълнителните разходи, 
направени от селскостопанските 
производители вследствие на 
прилагането на ангажиментите. 
Пълно обезщетение трябва да бъде 
платено за нереализираните приходи 
и допълнителните разходи, направени 
в резултат от прилагането на 
агроекологични мерки. 

Or. ro

Изменение 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Плащанията за агроекология и 
климат следва да включват мерки, 
насърчаващи положителното 
управление на задълженията, 
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установени съгласно член 32, глава 2 
от раздел III на Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 за допълнително 
увеличаване на резултатите, свързани 
с околната среда. Тези мерки следва да 
бъдат съобразени със съответната 
земя с цел постигане на максимална 
полза за околната среда.

Or. en

Обосновка

Трябва да се насърчава положителното управление посредством агроекологични 
схеми, с оглед на допълнително стимулиране на екологичните резултати от 
задълженията, свързани с приоритетните екологични площи съгласно плащането за 
екологизиране в рамките на първия стълб.

Изменение 1310
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Подкрепата може да бъде 
предоставена за селскостопански 
производители, които спазват 
националните изисквания за 
интегрирано управление на 
вредителите, когато те излизат 
извън рамките на общите принципи и 
изисквания, установени съгласно 
Директива 2009/128/ЕО.

Or. en

Обосновка

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards.
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
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necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Изменение 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай че селскостопанските 
производители автоматично имат 
право на подкрепата, посочена в 
глава 2 от дял III на Регламент (ЕС) 
№ DP, мерките за агроекология и 
климат, установени в настоящия 
регламент в член 29, параграф 4, не е 
необходимо да бъдат същите като 
мерките за екологизиране, като 
програмите за агроекология и климат 
обаче трябва да излизат извън 
рамките на ползите от 
екологизирането.

Or. en

Изменение 1312
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки се стремят да 
обезпечат лицата, които се задължават 
да извършват дейности по тази мярка, с 
необходимите знания и информация за 
тяхното изпълнение, в това число чрез 
експертни консултации във връзка с 
ангажиментите и/или чрез поставянето 
на подпомагането по тази мярка в 

4. Държавите членки могат да се 
стремят да обезпечат лицата, които се 
задължават да извършват дейности по 
тази мярка, с необходимите знания и 
информация за тяхното изпълнение, в 
това число чрез експертни консултации 
във връзка с ангажиментите и/или чрез 
поставянето на подпомагането по тази 
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зависимост от съответно обучение. мярка в зависимост от съответно 
обучение.

Or. en

Изменение 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки се стремят да 
обезпечат лицата, които се задължават 
да извършват дейности по тази мярка, с
необходимите знания и информация за 
тяхното изпълнение, в това число чрез 
експертни консултации във връзка с 
ангажиментите и/или чрез 
поставянето на подпомагането по 
тази мярка в зависимост от 
съответно обучение.

4. Държавите членки гарантират, че
лицата, които се задължават да 
извършват дейности по тази мярка,
имат възможността да придобият
необходимите знания и информация за 
тяхното изпълнение, в това число чрез
установяване на услуги за експертни 
консултации във връзка с 
ангажиментите.

Or. it

Изменение 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Изисква се преходна разпоредба по 
отношение на новите правила, за да 
се даде възможност на 
бенефициентите на агроекологични 
плащания да отговорят на условията 
за допустимост, които трябва да 
бъдат изпълнени. Много рискове 
могат да станат очевидни при 
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проверка: по-скоро засилване на 
селскостопанската дейност в 
области с висока природна стойност 
отколкото гарантиране на доходите 
за земеделското 
стопанство/домакинството с 
последващи отрицателни последици 
за факторите на околната среда 
(биологично разнообразие, води, почви, 
изменение на климата); 
невъзможност за усвояване на 
финансирането, заделено за 
екологични цели (минимум 25 % от 
общата вноска на ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските 
райони).

Or. ro

Изменение 1315
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем
години. При все това държавите 
членки могат да определят в своите 
програми за развитие на селските 
райони по-дълъг период за определени 
видове ангажименти, включително 
чрез предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. В контекста на постигането и 
запазването на екологичните цели на 
ЕС задълженията по тази мярка се 
поемат за период от четиринадесет
години с възможност за избор, 
предоставяна на седемгодишен етап.

Or. en
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Изменение 1316
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. Задълженията по тази мярка основно
се поемат за период между една и седем 
години в зависимост от направените 
инвестиции. При все това държавите 
членки могат да определят в своите 
програми за развитие на селските 
райони по-дълъг период за определени 
видове задължения, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда. Годишната 
възможност за удължаване е на 
разположение и за съществуващи 
задължения.

Or. de

Обосновка

Следва да е възможно определянето на периода, в който конкретна мярка за 
агроекология и климат се прилага поотделно за всяка мярка.
Пет години не е идеален период за всички мерки. Възможността за удължаване на 

дадена мярка на годишна основа следва също да обхваща съществуващи проекти.

Изменение 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг
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период за определени видове
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

или по-кратък (минимум 
едногодишен) период за определени 
видове задължения, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

Or. en

Изменение 1318
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг
или по-кратък период за определени 
видове задължения, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

Or. de

Изменение 1319
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите-членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
задължения, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след определяне на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда. За нови задължения, 
които пряко следват задължението, 
изпълнено през първоначалния период, 
държавите членки могат да 
определят по-кратък период в своите 
програми за развитие на селските 
райони. В надлежно обосновани 
случаи държавите членки могат също 
така да определят по-кратък 
първоначален период.

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да бъде предоставена гъвкавост с цел определяне на най-
подходящата продължителност на споразуменията в зависимост от специфичните 
условия в региона. Последващите нови споразумения след определянето на 
първоначалния период следва да бъдат независими в случай на санкции. Предложеното 
изменение е в съответствие с консолидирания преработен текст на датското 
председателство.

Изменение 1320
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 5. Задълженията по тази мярка се 
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поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
задължения, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда. За нови задължения, 
които пряко следват задължението, 
изпълнено през първоначалния период, 
държавите членки могат да 
определят по-кратък период в своите 
програми за развитие на селските 
райони. В надлежно обосновани 
случаи държавите членки могат също 
така да определят по-кратък 
първоначален период.

Or. en

Изменение 1321
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите-членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда. За определени 
подмерки или направления да се 
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предвиди възможност за държавите 
членки задълженията по тази мярка 
да се поемат за по-кратки от пет 
години периоди.

Or. bg

Изменение 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. При все това държавите членки 
могат да определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
ангажименти, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

5. Задълженията по тази мярка, 
обхващащи период от време, който се 
установява в програмата, се поемат за 
период между пет и седем години. При 
все това държавите членки могат да 
определят в своите програми за 
развитие на селските райони по-дълъг 
период за определени видове 
задължения, включително чрез 
предвиждане на едногодишно 
удължаване след изтичане на 
първоначалния период, когато това е 
необходимо с оглед постигането или 
запазването на търсените ползи за 
околната среда.

Or. pt

Изменение 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
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на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

Подкрепа от ЕЗФРСР може да се 
използва за мерки, които попадат в 
обхвата на глава 2 от дял III на 
Регламент (ЕС)№ DP/2012.

Or. de

Обосновка

Изискванията за мерки за агроекология и климат по принцип отиват по-далеч 
отколкото изискванията за екологизиране в рамките на директните плащания. 
Следователно сертифицираните мерки за агроекология и климат следва автоматично 
да изпълняват изискванията за екологизиране. По тази причина всички мерки следва да 
се признават и да са допустими и за двете схеми — екологизиране в първи стълб и 
схема за агроекологични мерки във втори стълб.

Изменение 1324
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от 
групи селскостопански производители, 

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
30 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
В този случай задълженията се поемат 
от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
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максималното равнище е 30 %. е 40 %. В надлежно обосновани случаи 
за действия относно опазването на 
околната среда, подкрепа може да се 
отпусне под формата на фиксирано 
или еднократно плащане на единица, 
когато са регистрирани постоянни 
ограничения за райони.

Or. en

Обосновка

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration.
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Изменение 1325
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
30 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

Or. en
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Изменение 1326
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %. В 
надлежно обосновани случаи за 
действия относно опазването на 
околната среда, подкрепа може да се 
отпусне под формата на фиксирано 
или еднократно плащане на единица 
за задължения за отказ от използване 
за търговски цели на площи, 
изчислени въз основа на направените 
допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи.

Or. en

Изменение 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват
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При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
За целите на задълженията за групи се 
отпуска фиксирана сума за всеки 
участващ селскостопански 
производител, за да се покрият 
допълнителните разходи за адаптиране 
през първата година.

За целите на изчисляване на 
плащанията, посочени в настоящия 
параграф, когато съществува риск от 
изоставяне на практики, 
допринасящи за опазването на 
околната среда и климата, 
държавите членки могат да 
изчисляват подкрепата въз основа на 
алтернативните разходи, свързани с 
изоставянето на дейностите.

Or. pt

Изменение 1328
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения.
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат.
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения.
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат.
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители или от 
други управители на земи, 
максималното равнище е 30 %. Когато 
програмата за развитие на селските 
райони не предвижда прилагането на 
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мярката съгласно член 31, за 
действията, попадащи в обхвата на 
директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 
2000/60/ЕО, максималното равнище 
във връзка с разходите по транзакции 
се увеличава до 30 %.  

Or. it

Изменение 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения.
При необходимост те могат да 
покриват и разходи по транзакции на 
стойност до 20 % от платимата премия 
за ангажименти за агроекология и 
климат. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения, 
дори ако са запазени съществуващите 
екологосъобразни практики.

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се установяват 
във връзка с практиките, считани за 
по-малко екологосъобразни. Това са 
тези практики, чието провеждане 
публичните органи биха очаквали за 
цялата въпросна площ, ако не е имало 
плащания.
При необходимост плащанията могат 
да покриват и разходи по транзакции на 
стойност до 20 % от платимата премия 
за ангажименти за агроекология и 
климат. Когато задълженията попадат 
в обхвата на колективно действие,
максималното равнище е 30 %.
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Or. fr

Изменение 1330
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и
покриват изцяло или частично 
размера на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на 
бенефициерите, произтичащи от 
поетите задължения. При 
необходимост те могат да покриват и 
разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат.
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и
възнаграждават бенефициерите за 
положените усилия за подобряване на 
екологичната и климатичната 
ефективност на тяхното 
стопанство, като се поставя 
специален акцент върху 
инвестициите, предназначени за 
справяне с новите предизвикателства 
във връзка с изменението на климата, 
възобновяемите енергийни 
източници, управлението на водите и 
почвите, както и биологичното 
разнообразие. При необходимост те 
могат да покриват и разходи по 
транзакции на стойност до 20 % от 
платимата премия за ангажименти за 
агроекология и климат. Когато 
задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

Or. en

Изменение 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции и разходи 
като компонент на стимулиране на 
стойност до 20 % от платимата премия 
за ангажименти за агроекология и 
климат. Когато задълженията се поемат 
от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

Or. de

Обосновка

Стимулът за въвеждането или запазването на екологосъобразни производствени 
процеси, опазване на ландшафта и неговите характеристики, природните ресурси, 
биологичното разнообразие е обществен въпрос.

Изменение 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло размера на 
допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи на бенефициерите, произтичащи 
от поетите задължения. При 
необходимост те могат да покриват и 
разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители,
максималното равнище е 30 %.
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Or. ro

Обосновка

За да се постигнат целите за закрила на околната среда и опазване на биологичното 
разнообразие, е необходимо селскостопанските производители, които изберат да 
преминат от конвенционално към биологично земеделие, да бъдат компенсирани в 
пълен размер за допълнителните разходи, които правят, и доходите, които 
пропускат.

Изменение 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители и/или 
от други управители на земи, 
максималното равнище е 30 %.

Or. it

Изменение 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 6. Плащанията се отпускат годишно и 
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покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %.

покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители или от 
групи от други управители на земи, 
максималното равнище е 30 %.

Or. es

Изменение 1335
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. За целите на изчисляване на 
плащанията, посочени в предишния 
параграф, когато съществува риск от 
изоставяне на практики, 
допринасящи за опазването на 
околната среда и климата, 
държавите членки могат да прилагат 
понятието алтернативни разходи.

Or. pt

Изменение 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Когато задълженията по тази 
мярка включват прилагането на 
мерки по екологизиране, които са в 
процес на подготовка с цел 
изпълнение на други задължения 
съгласно мярката, тези мерки по 
екологизиране могат да бъдат 
компенсирани в рамките на мярката.   
В този случай те не могат да 
получат подкрепа като „инвестиции 
в непроизводствени дейности“ 
съгласно член 18, параграф 1, буква г).  

Or. it

Изменение 1337
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато това е необходимо с оглед 
осигуряване на ефикасното прилагане 
на мярката, държавите членки могат 
да използват процедурата за подбор 
на бенефициери по член 49, параграф 
3.

заличава се

Or. fr

Изменение 1338
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа по тази мярка не се Подкрепа по тази мярка не се 
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предоставя за ангажименти, които 
попадат в обхвата на мярката за 
биологично земеделие.

предоставя за ангажименти, които 
попадат в обхвата на мярката за 
биологично земеделие. Подкрепа по 
тази мярка не се предоставя за 
ангажименти, които са 
благоприятни за климата, но имат 
отрицателно въздействие върху 
околната среда.

Or. en

Изменение 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа по тази мярка не се
предоставя за ангажименти, които 
попадат в обхвата на мярката за 
биологично земеделие.

Плащанията за агроекология и 
климат не могат да се отпускат за 
преобразуването или поддържането
на мярката за биологично земеделие.

Or. en

Обосновка

В рамките на агроекологичната мярка даден селскостопански производител може да 
получи финансиране, например за създаването и поддържането на традиционни 
биотопи или широки буферни зони. Тази възможност следва да бъде запазена.

Изменение 1340
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Могат да се отпускат помощи за 
опазване на генетичните ресурси в 
земеделието за дейности, които не са 

9. Отпускат се помощи за опазване и 
устойчиво използване и развитие на
генетичното многообразие в 
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обхванати от разпоредбите по 
параграфи 1—8.

земеделието за дейности, които не са 
обхванати от разпоредбите по 
параграфи 1—8. Предлагането на 
такава подкрепа е задължително за 
програмите за развитие на селските 
райони. 

Or. en

Изменение 1341
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за
ограничаване употребата на торове, 
препарати за растителна защита или 
други материали за третиране, за 
отглеждане на местни породи, които са 
заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 
дейности по параграф 9.

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за насочване 
на употребата на торове, препарати за 
растителна защита или други материали 
за третиране към устойчиво земеделие, 
за отглеждане на местни породи, които 
са заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 
дейности по параграф 9.

Or. en

Обосновка

Един от основните мотиви по отношение на Директивата за устойчиво използване 
беше да се ограничи използването на продукти за растителна защита и да се 
гарантира разработването на по-добри продукти с цел да се сведе до минимум 
въздействието върху околната среда и човешкото здраве. Освен това 
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Регламент № 1107/2009 ограничава въздействието и риска от продукти за 
растителна защита посредством прегледа на активните вещества. Приемането на 
допълнителни мерки чрез делегирани актове относно използването на продукти за 
растителна защита в контекста на ОСП следва във всеки случай да бъде насочено в 
същата посока с цел гарантиране на съгласуваност между политиките.

Изменение 1342
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за
ограничаване употребата на торове, 
препарати за растителна защита или 
други материали за третиране, за 
отглеждане на местни породи, които са 
заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 
дейности по параграф 9.

10. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
едногодишното удължаване на срока на 
ангажиментите след изтичане на 
първоначалния период на дейността, 
условията, приложими към 
ангажиментите за преминаване към 
екстензивно животновъдство или за 
промяна в осъществяването на 
животновъдната дейност, за насочване 
на употребата на торове, препарати за 
растителна защита или други материали 
за третиране към устойчиво земеделие, 
за отглеждане на местни породи, които 
са заплашени от изчезване в 
животновъдството или за запазване на 
генетичните растителни ресурси, както 
и относно определяне на допустимите 
дейности по параграф 9.

Or. en

Изменение 1343
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 10а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. На основата на предварителната 
оценка държавите членки следва да 
отдават предпочитание на 
агрокеологични мерки, които са 
увеличили екологичните показатели 
на равнище стопанство и регион при 
разработване на нови или развиване 
на съществуващи екологични схеми в 
рамките на следващия програмен 
период, за да се запази усвояемостта 
и да се увеличи допълнително 
въздействието на схемите.

Or. en

Изменение 1344
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 10б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10б. Държавите членки улесняват 
включването на селскостопански 
производители в екологични схеми до 
края на програмния период, ако 
целите все още не са постигнати.

Or. en

Изменение 1345
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
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Биологично земеделие
1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на хектар ИЗЗ, на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански 
производители, които доброволно се 
ангажират да преминат към или да 
поддържат практиките и методите 
за биологично земеделие, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/200735 на 
Съвета.
2. Подкрепа се предоставя само за 
онези ангажименти, които 
надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно 
глава I на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012, приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита, 
както и други приложими 
задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.
3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. Когато подпомагането се 
предоставя за поддържането на 
биологично земеделие, държавите 
членки могат да предвидят в своите 
програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период.
4. Плащанията се отпускат годишно 
и покриват изцяло или частично 
размера на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на 
бенефициерите, произтичащи от 
поетите задължения. При 
необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност 
до 20 % от платимата премия за 
поети задължения. Когато 
задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
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максималното равнище е 30 %.
5. Подкрепата се ограничава до 
максималните суми, определени в 
приложение І.

Or. de

Обосновка

Допълнителна субсидия за биологично земеделие, освен общото предоставяне на 
субсидии за земеделието, следва да бъде отхвърлена, тъй като тя би довела до 
нежелано нарушаване на конкуренцията за селскостопанските предприятия. С оглед 
на увеличаващите се обороти за биологичните предприятия и нарастващите 
потребителски разходи, потенциален неуспех на пазара не може да бъде изтъкван 
като основание за предоставяне на субсидии.

Изменение 1346
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на хектар ИЗЗ, на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители, 
които доброволно се ангажират да 
преминат към или да поддържат 
практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/200735 на Съвета.

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на хектар ИЗЗ, на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители, 
които доброволно се ангажират да 
преминат към или да поддържат 
практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/200735 на Съвета. Предлагането 
на тази мярка е задължително за 
програмите за развитие на селските 
райони. 

Or. en

Изменение 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на хектар ИЗЗ, на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители, 
които доброволно се ангажират да 
преминат към или да поддържат 
практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/200735 на Съвета.

1. Подпомагането по тази мярка се 
предоставя на хектар ИЗЗ и/или ЖЕ, на 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители, 
които доброволно се ангажират да 
преминат към или да поддържат 
практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/200735 на Съвета.

Or. es

Обосновка

Следва да е възможно определянето на размерите на подкрепата за животинска 
единица (ЖЕ), тъй като в противен случай би било трудно или невъзможно да се 
изготвят мерки с цел насърчаване на биологично животновъдство съгласно подобни 
насоки като тези в предходните програмни периоди.

Изменение 1348
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, приложимите 
минимални изисквания за употреба на 
торове и препарати за растителна 
защита, както и други приложими 
задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012.
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Or. en

Изменение 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, приложимите 
минимални изисквания за употреба на 
торове и препарати за растителна 
защита, както и други приложими 
задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.

Or. ro

Изменение 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, приложимите 
минимални изисквания за употреба на 
торове и препарати за растителна 
защита, както и други приложими 
задължителни изисквания, 
установени от националното 

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012 и приложимите 
минимални изисквания за употреба на 
торове и препарати за растителна 
защита. Всички упоменати изисквания 
се установяват в програмите.
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законодателство. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.

Or. pt

Изменение 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти, които надхвърлят 
съответните задължителни стандарти 
съгласно глава I на дял VI от Регламент 
(ЕС) № HR/2012, приложимите 
минимални изисквания за употреба на 
торове и препарати за растителна 
защита, както и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство. 
Всички упоменати изисквания се 
установяват в програмите.

2. Подкрепа се предоставя само за онези 
ангажименти по отношение на 
биологично производство, които 
надхвърлят съответните задължителни 
стандарти съгласно глава I на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита, както и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
изисквания се установяват в 
програмите.

Or. en

Изменение 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. Когато подпомагането се 
предоставя за поддържането на 

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. Държавите членки трябва 
също така да предоставят 



AM\909513BG.doc 165/188 PE494.479v01-00

BG

биологично земеделие, държавите 
членки могат да предвидят в своите 
програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период.

възможност на селскостопанските 
производители да поемат тези 
задължения след 2015 г. като им 
гарантират поне петгодишна 
подкрепа в рамките на 
съществуващите и последващите 
програми на ОСП след 2020 г. 
Оттеглянето от задължения следва 
да бъде възможно, само ако подобни 
мерки не се подпомагат в програмите 
след 2020 г. Когато подпомагането се 
предоставя за поддържането на 
биологично земеделие, държавите 
членки могат да предвидят в своите 
програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период.

Or. de

Обосновка

Търсенето на продукти на биологичното земеделие в ЕС нараства. Следователно 
развитието на биологични земеделски стопанства следва да бъде допустимо за 
финансиране през целия програмен период, за да се предостави възможност за 
дългосрочно планиране на новите предприятия.

Изменение 1353
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. Когато подпомагането се 
предоставя за поддържането на 
биологично земеделие, държавите 
членки могат да предвидят в своите 
програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период.

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. Когато подпомагането се 
предоставя за преминаване към 
биологично земеделие, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
първоначален период, съответстващ 
на периода на сближаване. Когато 
подпомагането се предоставя за
поддържането на биологично земеделие, 
държавите членки могат да предвидят в 
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своите програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период. За 
нови задължения относно 
поддържането, които пряко следват 
задължението, изпълнено през 
първоначалния период, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
период в своите програми за развитие 
на селските райони.

Or. en

Изменение 1354
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. Когато подпомагането се 
предоставя за поддържането на 
биологично земеделие, държавите 
членки могат да предвидят в своите 
програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период.

3. Задълженията по тази мярка се 
поемат за период между пет и седем 
години. Когато подпомагането се 
предоставя за преминаване към 
биологично земеделие, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
първоначален период, съответстващ 
на периода на сближаване. Когато 
подпомагането се предоставя за
поддържането на биологично земеделие, 
държавите членки могат да предвидят в 
своите програми за развитие на селските 
райони едногодишно удължаване след 
изтичане на първоначалния период. За 
нови задължения относно 
поддържането, които пряко следват 
задължението, изпълнено през 
първоначалния период, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
период в своите програми за развитие 
на селските райони.

Or. en



AM\909513BG.doc 167/188 PE494.479v01-00

BG

Обосновка

На държавите членки следва да бъде предоставена гъвкавост с цел определяне на най-
подходящата продължителност на споразуменията в зависимост от специфичните 
условия в региона. Последващите нови споразумения след определянето на 
първоначалния период следва да бъдат независими в случай на санкции. Предложеното 
изменение е в съответствие с консолидирания преработен текст на датското 
председателство.

Изменение 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения.
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения, 
свързани с преминаването към 
биологично земеделие. Плащанията за 
поддържане на биологични земеделски 
практики се отпускат годишно и 
покриват допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на 
бенефициерите, произтичащи от 
поетите задължения. При 
необходимост те могат да покриват и 
разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

Or. pt

Изменение 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло размера на 
допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи на бенефициерите, произтичащи 
от поетите задължения. При 
необходимост те могат да покриват и 
разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

Or. ro

Обосновка

Подобно на положението по отношение на член 29, параграф 6 равнището на 
компенсационното плащане следва да включва всички направени допълнителни разходи 
и пропуснати доходи от страна на бенефициерите при преминаването им към 
биологично земеделие.

Изменение 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло размера на 
допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи на бенефициерите, произтичащи 
от поетите задължения. При 
необходимост те могат да покриват и 
разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
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е 30 %. е 30 %.

Or. ro

Изменение 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения.
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията се 
поемат от групи селскостопански 
производители, максималното равнище 
е 30 %.

4. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения.
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за поети 
задължения. Когато задълженията
попадат в обхвата на колективно 
действие, максималното равнище е 
30 %.

Or. fr

Изменение 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки се стремят да 
предоставят на селскостопанските 
производители, които поемат 
задължения съгласно тази мярка, 
познанията и информацията, 
необходими за тяхното изпълнение.

Or. en
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Изменение 1360
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки се стремят да 
предоставят на селскостопанските 
производители, които поемат 
задължения съгласно тази мярка, 
познанията и информацията, 
необходими за тяхното изпълнение.

Or. en

Изменение 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки се стремят да 
предоставят на селскостопанските 
производители познанията и 
информацията, необходими за 
изпълнение на поетите задължения, 
както и да ги подпомогнат във връзка 
с това.

Or. pt

Изменение 1362
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки посочват в 
програмите си за развитие на 
селските райони как тази мярка 
може да бъде съчетана с други мерки 
в регламента, като специално се 
позовават на членове 17, 18, 28, 29, 31, 
36, с цел разрастване на биологичното 
земеделие и постигане на целите в 
областта на околната среда и 
икономическото развитие на 
селските райони.

Or. en

Изменение 1363
Alyn Smith
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки посочват в 
програмите си за развитие на 
селските райони как тази мярка 
може да бъде съчетана с 
допълнителни мерки в регламента, 
като специално се позовават на 
членове 17, 18, 28, 29, 31, 36, с цел 
осигуряване на съгласувани 
политически рамки за разрастването 
на биологичното земеделие.

Or. en

Изменение 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В програмите си за развитие на 
селските райони държавите членки 
следва да опишат как тези мерки ще 
бъдат съчетани с други мерки по 
ЕЗФРСР.

Or. de

Обосновка

Изискванията за мерки за агроекология и климат по принцип отиват по-далеч 
отколкото изискванията за екологизиране в рамките на директните плащания. 
Следователно сертифицираните мерки за агроекология и климат следва автоматично 
да изпълняват изискванията за екологизиране. По тази причина всички мерки следва да 
се признават и да са допустими и за двете схеми — екологизиране в първи стълб и 
схема за агроекологични мерки във втори стълб.  Няколко мерки по ЕЗФРСР следва да 
допринесат за развитието.

Изменение 1365
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Независимо от член 30а (нов) 
държавите членки могат да изберат 
да включат биологични мерки в 
мерките за агроекологията и 
климата.

Or. en

Изменение 1366
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Подкрепата може също да 
включва разходите, произтичащи от 
информационни дейности и дейности 
по популяризиране във връзка с 
биологичните продукти.

Or. en

Изменение 1367
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 30a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30а
Държавите членки предоставят 
подпомагането по тази мярка в 
рамките на техните територии. 
Включването на тази мярка в 
програмите за развитие на селските 
райони е задължително.

Or. en

Изменение 1368
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, 
се отпуска годишно и за хектар 
използвана земеделска земя или за 
хектар гора, за да компенсира 
бенефициерите за направените разходи 
и пропуснатите доходи, произтичащи от 
неблагоприятните условия във 

1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, 
се отпуска годишно и за хектар 
използвана земеделска земя или за 
хектар гора, за да компенсира 
бенефициерите за направените разходи 
и пропуснатите доходи, произтичащи от 
неблагоприятните условия във 
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въпросните райони, свързани с 
изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 
2009/147/EО и 2000/60/EО.

въпросните райони, свързани с 
изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 
2009/147/EО и 2000/60/EО.

Държавите членки могат да 
предоставят подкрепа под формата 
на фиксирано или еднократно 
плащане на единица, когато са 
регистрирани постоянни ограничения 
за райони.

Or. en

Обосновка

Много от дейностите, необходими за постигането на целите в директивите, които 
са посочени в настоящия член, са или необратими (например създаване на влажни 
зони), или трябва да бъдат постоянни, за да постигнат пълно въздействие (например 
задължения за засилване на съхраняването и поглъщането на въглерода). 
Еднократните плащания са ефективен инструмент, който също така включва 
значително административно опростяване.

Изменение 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, 
се отпуска годишно и за хектар
използвана земеделска земя или за 
хектар гора, за да компенсира 
бенефициерите за направените разходи 
и пропуснатите доходи, произтичащи от 
неблагоприятните условия във 
въпросните райони, свързани с 
изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 
2009/147/EО и 2000/60/EО.

1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, 
се отпуска годишно и за хектар 
земеделска земя или за хектар гора, за 
да компенсира бенефициерите за 
направените разходи и пропуснатите 
доходи, произтичащи от 
неблагоприятните условия във 
въпросните райони, свързани с 
изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 
2009/147/EО и 2000/60/EО.

Or. en
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Изменение 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и 
на други управители на земи.

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори, както и на други управители на 
земи.

Or. en

Изменение 1371
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи.

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори, респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори и комунални собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи.

Or. de

Изменение 1372
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи.

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи или на 
общини и техни сдружения.

Or. en

Изменение 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи.

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори, както и на публични органи за 
управление на горското стопанство, 
които не получават финансиране от 
националните бюджети. В надлежно 
обосновани случаи подпомагане може 
да се предостави и на други управители 
на земи.

Or. ro

Изменение 1374
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на частни собственици на 
гори. В надлежно обосновани случаи 
подпомагане може да се предостави и на 
други управители на земи.

2. Подпомагането се предоставя на 
селскостопански производители, частни 
собственици на гори и респективно на 
сдружения на селскостопански 
производители и на частни 
собственици на гори. В надлежно 
обосновани случаи подпомагане може 
да се предостави и на други управители 
на земи.

Or. bg

Изменение 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска само по отношение на 
неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят 
условията за добро селскостопанско и 
екологично състояние, посочени в 
член 94 от и в приложение II към 
Регламент (ЕС) № HR/2012 на Съвета.

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска по отношение на всички
неблагоприятни условия, произтичащи 
от прилагането на тези директиви.

Or. it

Изменение 1376
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска само по отношение на 
неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят 
условията за добро селскостопанско и 
екологично състояние, посочени в член 
94 от и в приложение II към Регламент 
(ЕС) № HR/2012 на Съвета.

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска само по отношение на 
неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят 
условията за добро селскостопанско и 
екологично състояние, посочени в член 
94 от Регламент (ЕС) № HR/2012 на 
Съвета и в приложение II към него, и 
при условие че съществуват 
конкретни управленски задължения, 
свързани с изпълнението на целите на 
посочените директиви.

Or. en

Изменение 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска само по отношение на 
неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят 
условията за добро селскостопанско и 
екологично състояние, посочени в член 
94 от и в приложение II към Регламент 
(ЕС) № HR/2012 на Съвета.

3. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се 
отпуска само по отношение на 
неблагоприятни условия, произтичащи 
от изискванията, които надхвърлят 
условията за добро селскостопанско и 
екологично състояние, посочени в член 
94 от и в приложение II към Регламент 
(ЕС) № HR/2012 на Съвета. За целите 
на изчисляване на плащането, 
посочено в настоящия параграф, 
когато съществува риск от 
изоставяне на практики, 
допринасящи за опазването на 
околната среда и климата, 
държавите членки могат да 
изчисляват подкрепата въз основа на 
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алтернативните разходи, свързани с 
изоставянето на дейностите.

Or. pt

Изменение 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
2000/60/ЕО се отпуска само по 
отношение на специфични изисквания, 
които:

4. Подкрепата за селскостопански 
производители във връзка с Директива 
2000/60/ЕО се отпуска само по 
отношение на специфични изисквания, 
които надхвърлят задължителните 
изисквания за управление и добрите 
земеделски и екологични условия, 
посочени в глава 1 от дял VI на 
Регламент (ЕС) № HR/2012.

Or. fr

Изменение 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) бяха въведени с Директива 
2000/60/ЕО и са в съответствие с 
програмите от мерки, които са част 
от плановете за управление на 
речните басейни, с цел да се 
постигнат набелязаните в същата 
директива екологични цели, и 
надхвърлят мерките, изисквани във 
връзка с прилагането на друго 
законодателство на ЕС в областта 
на защитата на водите;

заличава се
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Or. fr

Изменение 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и 
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние, предвидени в 
глава І на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и задълженията, 
установени в глава 2 на дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

заличава се

Or. fr

Изменение 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и 
стандартите за добро земеделско и
екологично състояние, предвидени в 
глава І на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и задълженията, 
установени в глава 2 на дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

заличава се

Or. it

Изменение 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние, предвидени в
глава І на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и задълженията, 
установени в глава 2 на дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

б) надхвърлят стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в член 94 от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 на Съвета и приложение II 
към него.

Or. en

Изменение 1383
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние, предвидени в 
глава І на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и задълженията, 
установени в глава 2 на дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

б) надхвърлят стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с базовите изисквания за плащания за определени 
територии по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (РДВ). Политиката 
за развитие на селските райони трябва да разполага с подходящи инструменти за 
гарантиране на прилагането на РДВ. Чрез установяване на по-високи базови 
изисквания за плащания по отношение на РДВ регламентът рискува да възпрепятства 
прилагането на РДВ и произтичащите от нея ползи за околната среда.
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Изменение 1384
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и
стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние, предвидени в 
глава І на дял VI от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012 и задълженията, 
установени в глава 2 на дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012;

б) надхвърлят стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
предвидени в глава І на дял VI от 
Регламент (ЕС) № HR/2012.

Or. en

Обосновка

Същите базови изисквания следва да се прилагат за трите директиви. Освен това 
Рамковата директива за водите може да наложи основни промени в използването на 
земята и да доведе до изоставяне на земеделска земя, за което селскостопанските 
производители следва да бъдат компенсирани.

Изменение 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 
състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012 и 
задълженията, установени в глава 2 
на дял III от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012;

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 
състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012;

Or. es
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Обосновка

Практиките, изисквани съгласно компонента за екологизиране, не следва да бъдат 
включвани в базовите изисквания за подкрепа съгласно Рамковата директива за 
водите, тъй като условията за тези плащания следва да бъдат идентични с 
условията за плащанията за „Натура 2000“.

Изменение 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 
състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012 и 
задълженията, установени в глава 2 
на дял III от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012;

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 
състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012.

Or. es

Обосновка

Практиките, изисквани съгласно компонента за екологизиране, не следва да бъдат 
включвани в базовите изисквания за подкрепа съгласно Рамковата директива за 
водите, тъй като условията за тези плащания следва да бъдат идентични с 
условията за плащанията за „Натура 2000“.

Изменение 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 

б) надхвърлят законоустановените 
изисквания за управление и стандартите 
за добро земеделско и екологично 
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състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012 и 
задълженията, установени в глава 2 
на дял III от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012;

състояние, предвидени в глава І на дял 
VI от Регламент (ЕС) № HR/2012.

Or. es

Обосновка

Условията, регламентиращи плащанията съгласно Рамковата директива за водите 
(РДВ), биха били идентични с тези за „Натура 2000“, ако практиките, изисквани 
съгласно компонента за екологизиране, са включени в базовите изисквания за подкрепа 
съгласно РДВ.

Изменение 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) надхвърлят степента на защита, 
предвидена в законодателството на 
ЕС, съществуващо към момента на 
приемане на Директива 2000/60/ЕО, 
както се предвижда в член 4, 
параграф 9 от Директива 2000/60/ЕО;

заличава се

Or. fr

Изменение 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) налагат съществени промени в 
начина на използване на земята и/или 
съществени ограничения в 
селскостопанската практика, които 

заличава се
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водят до значителна загуба на доход.

Or. fr

Изменение 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) налагат съществени промени в 
начина на използване на земята и/или
съществени ограничения в 
селскостопанската практика, които 
водят до значителна загуба на доход.

г) налагат промени в начина на 
използване на земята и/или ограничения 
в селскостопанската практика, които 
водят до загуба на доход.

Or. es

Обосновка

Трябва да се гарантира, че земеделските стопанства, които търпят загуби, не са 
лишени от достъп до подпомагане.

Изменение 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) налагат съществени промени в начина 
на използване на земята и/или 
съществени ограничения в 
селскостопанската практика, които 
водят до значителна загуба на доход.

г) налагат съществени промени в начина 
на използване на земята и/или 
съществени ограничения в 
селскостопанската практика или 
запазването на съществуващите 
екологосъобразни практики, които 
водят до сравнително значителна 
загуба на доход.

Or. fr
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Изменение 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) селскостопанските и горските райони 
по Натура 2000, определени по реда на 
Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

а) селскостопанските и горските райони 
по Натура 2000, определени по реда на 
Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО и 
тези, посочени в член 12 от 
Директива 92/43/ЕИО и които са 
разположени извън районите, 
определени в член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО и в член 4 от 
Директива 2009/14/ЕО, ако съдържат 
видове или местообитания, 
обхванати от тези директиви;

Or. fr

Изменение 1393
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 
Директива 92/43/ЕИО. За всяка 
програма за развитие на селските 
райони тези зони не следва да 
надхвърлят 5 % от районите, 
определени по Натура 2000, които 
попадат в нейния териториален обхват;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за подобряване 
състоянието на популациите от 
видове по приложение IV към 
Директива 92/43/EИО, за прилагане на 
член 10 от Директива 92/43/ЕИО и за 
всички видове птици съгласно член 1 
от Директива 2009/147/ЕО. За всяка 
програма за развитие на селските 
райони зоните по настоящата точка
не следва да надхвърлят 7 % от 
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районите, определени по Натура 2000, 
които попадат в нейния териториален 
обхват;

Or. en

Изменение 1394
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите членки гарантират, 
че в плана за финансиране ще бъдат 
представени отделни бюджети за 
селскостопанските зони по 
„Натура 2000“, за горските зони по 
„Натура 2000“ и за плащанията по 
Рамковата директива за водите.

Or. en

Изменение 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 31a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Трайни насаждения 

Без да се засягат обичайните 
изисквания във връзка с инвестициите 
и обновяването на оборудване, 
селскостопанските производители 
гарантират, че поддържат трайни 
насаждения.   

Or. it
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Изменение 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, се отпускат 
годишно за хектар използвана 
земеделска земя, за да компенсират 
селскостопанските производители за 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите доходи, свързани с 
ограниченията за селскостопанско 
производство в съответния район.

Плащанията за селскостопански 
производители в планински райони и в 
други райони с природни или други 
специфични ограничения, и по-
специално за селскостопански 
производители, които участват в 
земеделски системи с висока природна 
стойност, се отпускат годишно за 
хектар използвана земеделска земя, за 
да компенсират селскостопанските 
производители за направените 
допълнителни разходи и пропуснатите 
доходи, свързани с ограниченията за 
селскостопанско производство в 
съответния район.

Or. pl

Обосновка

Освен към планинските райони и районите с други специфични ограничения, следва да 
се обърне специално внимание на районите с висока природна стойност. Доходите от 
земеделие в тези райони по принцип са ниски, което означава че земеделието става 
все по-интензивно. Това оказва отрицателно въздействие върху естествената околна 
среда и ландшафта, които придават толкова специален характер на тези райони.


