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Изменение 425
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При подготвянето на извадки за 
проверките, отговорният орган 
отчита обхвата на риска, който 
трябва да покрие риска за публичните 
средства в бюджета на ЕС, и включва 
риска за околната среда, за 
общественото здраве и свързаните с 
това разходи, както е посочено в 
член 60.

Or. en

Обосновка

Принципите на бюджетна ефективност при публичното финансиране означават, че 
рискът за фондовете/бюджета на ЕС би включвал разходи за околна среда и 
обществено здравеопазване, сред които: разходи, свързани с почистване, 
възстановяване на околната среда, депониране на опасни/вредни материали, 
възможни обезщетения на пострадали, включително селскостопански производители, 
и разходи, свързани с кризи/зарази. ЕС не следва да финансира нанасящо щети селско 
стопанство: щетите на околната среда и общественото здраве се плащат двойно —
веднъж чрез субсидиите на ОСП и втори път чрез публичните средства.

Изменение 426
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При съставянето на извадките за 
инспекции въз основа на рисковете на 
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земеделските стопанства, които 
трябва да бъдат проверени, 
държавите членки могат да вземат 
под внимание факта, че екологичното 
земеделие предполага само по себе си 
понижен риск от екологично 
замърсяване и следователно —
понижен риск за обществените 
средства и бюджета на ЕС.

Or. en

Обосновка

Разплащателните агенции съставят извадки от земеделски стопанства, които да се 
инспектират за кръстосано спазване (и/или обвързване с околната среда в бъдеще). 
Извадките за инспекциите, които се основават на риска за околната среда, следва да 
отчитат факта, че заради използваните агроекологични техники, екологичното 
земеделие само по себе си предполага понижен риск (за екологични разходи) за 
бюджета на ЕС.

Изменение 427
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
намалят броя на проверките на 
място, при които процентът на 
грешките е на приемливи нива и 
установените системи за управление 
и контрол функционират надлежно. 
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 111 за 
определяне на точните условия и 
правила, които да се прилагат от 
държавите членки. В допълнение 
Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 за целите на 
намаляването на честотата на 
проверките, извършвани на място 
всяка година, до 3 % от всички 
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селскостопански производители, 
които подават заявления за помощи 
или молби за плащания.

Or. pl

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможността да намалят броя на проверките на 
място, когато съществува низходяща тенденция при броя на нарушенията. Това важи 
най-вече в случай на промени в разпоредбите, отнасящи се до интегрираната система 
за администриране и контрол.

Изменение 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
намалят проверките, ако процентът 
на грешките е на приемливо ниво.

Or. en

Изменение 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки могат да 
намалят нивото на проверките на 
място, ако процентът на грешките е 
на приемливо ниво. Точните 
приложими условия и правила се 
определят с делегирани актове в 
съответствие с член 64 от 
настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Изменение 63 на докладчика запазва формулировката „установените системи за 
управление и контрол функционират надлежно“, която е с неясен смисъл и може да 
доведе до множество допълнителни изисквания, които да попречат на 
възможността да се намали броят на проверките.

Изменение 430
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да гарантира правилно и 
ефективно извършване на проверките, 
както и ефективно, съгласувано и 
недискриминативно проверяване на 
условията за допустимост, което 
защитава финансовия интерес на 
Съюза, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 относно 
ситуациите, при които бенефициери 
или техни представители пречат на 
извършването на проверките.

заличава се

Or. lv

Изменение 431
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение
Комисията приема необходимите 
правила, целящи достигане на еднакво 
прилагане на настоящата глава в Съюза.
По-специално тези правила могат да се 

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111, целящи достигане на еднакво 
прилагане на настоящата глава в Съюза. 
По-специално тези правила могат да се 
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отнасят до следното: отнасят до следното:

Or. de

Обосновка

Въпросните решения са повече от чисто технически решения.

Изменение 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правила за минималното ниво на 
проверки на място, необходимо за 
ефективно управление на рисковете, 
както и условията, при които държавите 
членки трябва да учестят тези проверки, 
или могат да ги намалят, ако 
системите за управление и контрол 
функционират добре и процентите на 
грешка са на приемливо ниво;

б) правила за минималното ниво на 
проверки на място, които се фиксират 
на 1 % за схемите, покривани от 
оперативна интегрирана система за 
администриране и контрол, или в 
други случаи — на минималния 
процент, необходим за ефективно 
управление на рисковете, както и 
условията, при които държавите членки 
трябва да учестят тези проверки, или 
могат да ги намалят, ако процентите на 
грешка са на приемливо ниво, в това 
число сроковете, в които Комисията 
следва да отговори, ако има признак, 
че държавата членка смята да 
намали своите проверки на място;

Or. en

Обосновка

Един приемлив процент на грешки следва да бъде достатъчно основание за оценяване 
на това дали дадена държава членка може да намали своите проверки. Следва да 
съществува „механизъм“ със срокове за вето от страна на Комисията, щом държава 
членка заяви намерението си да намали своите проверки.
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Изменение 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да гарантира правилно и 
ефективно извършване на проверките, 
както и ефективно, съгласувано и 
недискриминативно проверяване на 
условията за допустимост, което 
защитава финансовия интерес на 
Съюза, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 относно 
правилата за минималното ниво на 
проверки на място, необходими за 
ефективно, съразмерно и основано на 
риска управление на рисковете, както 
и условията, при които държавите 
членки трябва да учестят тези 
проверки или да ги намалят, ако 
процентите на грешка са на 
приемливо ниво, в това число и 
сроковете, в които Комисията 
отговаря, ако има признак, че 
държавата членка смята да намали 
своите проверки на място;

Or. en

Обосновка

Изменение 63 на докладчика запазва формулировката „установените системи за 
управление и контрол функционират надлежно“, което може да доведе до 
множество допълнителни изисквания, които да попречат на възможността да се 
намали броят на проверките. В допълнение следва да има срок за това кога 
Комисията отговаря на държавата членка, която смята да намали броя на 
проверките. Това изменение обаче следва да се съгласува с метода за прилагане, 
избран от докладчика и защитаван от Европейския парламент (т.е. то трябва да 
бъде преместено при делегираните актове).

Изменение 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правила за минималното ниво на 
проверки на място, необходимо за 
ефективно управление на рисковете, 
както и условията, при които 
държавите членки трябва да учестят 
тези проверки, или могат да ги 
намалят, ако системите за 
управление и контрол функционират 
добре и процентите на грешка са на 
приемливо ниво;

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение 63 на докладчика запазва формулировката „установените системи за 
управление и контрол функционират надлежно“, което може да доведе до 
множество допълнителни изисквания, които да попречат на възможността да се 
намали броят на проверките. В допълнение следва да има срок за това кога 
Комисията отговаря на държавата членка, която смята да намали броя на 
проверките. Това изменение обаче следва да се съгласува с метода за прилагане, 
избран от докладчика и защитаван от Европейския парламент (т.е. то трябва да 
бъде преместено при делегираните актове). 

Изменение 435
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ако финансовите последици от 
грешките, установени в рамките на 
проведените на случаен принцип 
проверки на място (процент на 
грешки) за всяка от двете предходни 
години, възлизат на по-малко от 2 %, 
държавите членки могат да намалят 
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броя на проверките на място с до 
50 %;

Or. de

Обосновка

Изказванията на Комисията във връзка с намаляването/учестяването на проверките 
на място са твърде неясни. В основния правен акт трябва да се съдържа 
допълнително уточнение кога следва да се учестят или намалят проверките.

Изменение 436
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) ако финансовите последици от 
грешките, установени в рамките на 
проведените на случаен принцип 
проверки на място (процент на 
грешки) за всяка от двете предходни 
години, възлизат на повече от 5 %, 
държавите членки увеличават броя 
на проверките на място с до 50 %;

Or. de

Обосновка

Изказванията на Комисията във връзка с намаляването/учестяването на проверките 
на място са твърде неясни. В основния правен акт трябва да се съдържа 
допълнително уточнение кога следва да се учестят или намалят проверките.

Изменение 437
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) – подточка iii) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) ако финансовите последици от 
грешките, установени в рамките на 
проведените на случаен принцип 
проверки на място (процент на 
грешки) за всяка от двете предходни 
години, възлизат на по-малко от 1 %, 
въпросните държави членки могат да 
намалят броя на проверките на 
място на 25 % от обичайния брой на 
проверките;

Or. de

Обосновка

Изказванията на Комисията във връзка с намаляването/учестяването на проверките 
на място са твърде неясни. В основния правен акт трябва да се съдържа 
допълнително уточнение кога следва да се учестят или намалят проверките.

Изменение 438
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако се установи, че бенефициер не 
отговаря на критериите за допустимост 
или ангажиментите, свързани с 
условията за предоставяне на 
подпомагане, както е предвидено в 
секторното законодателство за селското 
стопанство, подпомагането се оттегля 
изцяло или частично.

1. Ако се установи, че бенефициер не 
отговаря на критериите за допустимост 
или ангажиментите, свързани с 
условията за предоставяне на 
подпомагане, както е предвидено в 
секторното законодателство за селското 
стопанство, подпомагането се оттегля 
изцяло и плащанията за 
неотговарящата част се намаляват 
за следващите две години.

Or. lv
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Изменение 439
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Където законодателството на Съюза 
го изисква, държавите членки също 
така налагат наказателни мерки 
като намаляване или изключване на 
плащането или част от него, вече 
предоставено или очакващо 
предоставяне, по отношение на което 
критериите за допустимост или 
ангажиментите са били спазени.

заличава се

Or. en

Изменение 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Където законодателството на Съюза го 
изисква, държавите членки също така 
налагат наказателни мерки като 
намаляване или изключване на
плащането или част от него, вече 
предоставено или очакващо 
предоставяне, по отношение на което 
критериите за допустимост или 
ангажиментите са били спазени.

Където законодателството на Съюза го 
изисква — ако е уместно, при 
спазването на допълнителни 
елементи, предвидени в актовете за 
изпълнение — държавите членки също 
така налагат наказателни мерки като 
намаляване или изключване на 
плащането или част от него, вече 
предоставено или очакващо 
предоставяне, по отношение на което 
критериите за допустимост или 
ангажиментите са били спазени.

Or. en
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Изменение 441
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата, с която се намалява 
подпомагането зависи от тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на установеното 
неспазване и може да достигне до 
пълно изключване от една или няколко 
схеми за подпомогане за една или 
повече календарни години.

В зависимост от тежестта, степента, 
продължителността и системността на 
установеното неспазване, наложените 
административни наказателни мерки 
могат да достигнат до пълно 
изключване от една или няколко схеми 
за подпомагане за една или повече 
календарни години.

Or. de

Изменение 442
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата, с която се намалява 
подпомагането зависи от тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на установеното 
неспазване и може да достигне до пълно 
изключване от една или няколко схеми 
за подпомогане за една или повече 
календарни години.

Сумата, с която се намалява 
подпомагането, зависи от тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на установеното 
неспазване и може да достигне до пълно 
изключване от една или няколко схеми 
за подпомагане за една или повече 
календарни години. При 
пропорционално оценяване на риска за 
публичните средства и изчисляване 
на намаляването на подпомагането 
заради нарушаване от страна на 
заявителя на условията по договора за 
отпускане на това подпомагане, 
отговорните органи гарантират, че 
процентът на намаляване отразява 
действителните разходи за 
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обществото, причинени от 
нарушението, като се взема под 
внимание член 60.

Or. en

Обосновка

При оценяването на размера на намаляване на подпомагането за нарушаване на 
кръстосаното спазване (противоположно на наказателните мерки, прилагани при 
условията за допустимост), тежестта (сериозно или не), размера (на последиците) и 
продължителността (колко време ще е необходимо на една система да се възстанови 
или нарушението да спре да представлява риск за околната среда или общественото 
здраве) вече се използват за определяне на процента на намаляване, но понякога този 
процент не е реалистичен. Призивът за пропорционалност означава, че ако разходите 
за обществото са високи, то и намаляването също трябва да бъде съществено.

Изменение 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумата, с която се намалява 
подпомагането зависи от тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на установеното 
неспазване и може да достигне до пълно 
изключване от една или няколко схеми 
за подпомогане за една или повече 
календарни години.

Сумата, с която се намалява 
подпомагането пропорционално на 
сериозността и естеството на 
установеното нарушение, зависи от 
тежестта, степента, продължителността 
и системността на установеното 
неспазване и може да достигне до пълно 
изключване от една или няколко схеми 
за подпомагане за една или повече 
календарни години.

Or. en

Обосновка

Думата „сериозност“ изглежда по-подходяща тук от думата „размер“ от 
съображение за съгласуваност с използваната формулировка навсякъде в регламента.
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Изменение 444
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценяване на тежестта на 
несъответствието органите, 
отговарящи за прилагането на 
намаляванията, вземат под внимание 
факта, че поради естеството на 
събитията, довели до замърсяване, 
или кризите, свързани с човешкото 
здраве, при някои видове 
несъответствие първоначалната 
площ, в която е установено 
нарушението, може да бъде малка, но 
последиците могат да покриват 
много по-широка площ или да 
продължат повече години.

Or. en

Изменение 445
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Сумата, засегната от оттеглянето, 
посочено в параграф 1 и от 
наказателните мерки, посочени в 
параграф 2, се възстановява изцяло.

(3) Сумата, засегната от оттеглянето, 
посочено в параграф 1 и от 
наказателните мерки, посочени в 
параграф 2, се възстановява изцяло, без 
да се засягат разпоредбите на член 56, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

Възстановяването на сума с много малък размер представлява значителна 
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бюрократична тежест. Ето защо сума под определено минимално равнище следва да 
не бъде събирана, така че да се запази връзката разходи-ползи. 

Изменение 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Сумата, засегната от 
оттеглянето, посочено в параграф 1а, 
и от административните 
наказателни мерки, посочени в 
параграф 2, се налага пропорционално 
на сериозността и естеството на 
установеното нарушение, според 
тежестта, размера, 
продължителността и 
системността на установеното 
несъответствие.

Or. en

Обосновка

Тук думата „сериозност“ изглежда по-подходяща от „размер“ от съображение за 
съгласуваност с използваната формулировка навсякъде в регламента.

Изменение 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Оттеглянията и намаляванията 
вследствие на неспазване на 
задълженията, посочени в дял ІІІ, 
глава 2 от Регламент (ЕС) № ДП/2012, 
не надвишават сумата за плащане, 
посочена в тази глава.
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Сумата, за която се отнася 
оттеглянето, посочено в настоящия 
параграф, се предоставя като 
подпомагане от Съюза по програмата 
за развитие на селските райони, 
финансирана от ЕЗФРСР, както е 
установено в Регламент (ЕС) № [...] 
[РСР], и се отпуска на 
селскостопански производители или 
групи от селскостопански 
производители, които предприемат 
мерки за насърчаване на устойчивото 
развитие.

Or. en

Изменение 448
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 65а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65а
Оттегляния и намалявания на 

плащанията за селскостопански 
практики от полза за климата и 

околната среда
Независимо от член 65 сумата от 
оттеглянията и намаляванията, 
приложени съгласно този член в 
резултат на неспазване на 
задълженията, посочени в дял III, 
глава 2 от Регламент,.. (Директни 
плащания), може да надвиши сумата 
на плащанията, посочени в тази 
глава.

Or. en
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Изменение 449
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 65а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65а
Оттегляния и намалявания на 
плащанията за селскостопански 
плащания за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда
Независимо от член 65 сумата от 
оттеглянията и намаляванията, 
приложени съгласно този член в 
резултат на неспазване на 
задълженията, посочени в дял III, 
глава 2 от Регламент ХХХ (ДП), не 
надвишава сумата на плащанията, 
посочени в тази глава.

Or. en

Обосновка

Наказателните мерки за неспазване на мерките за обвързване с околната среда следва 
да се ограничат до размера на плащането за обвързване с околната среда, отпуснато 
на селскостопанския производител.

Изменение 450
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) процедурите и техническите 
критерии, свързани с 
административните и 
наказателните мерки, посочени в 
параграф 1, в случай че бъде 
установено неспазване на някое от 
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задълженията, произтичащи от 
прилагането на съответното 
законодателство;

Or. de

Изменение 451
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процедурите и техническите
критерии, свързани с 
административните и 
наказателните мерки, посочени в 
параграф 1, в случай че бъде 
установено неспазване на някое от 
задълженията, произтичащи от 
прилагането на съответното 
законодателство;

заличава се

Or. de

Обосновка

 Това не е чисто техническо решение.

Изменение 452
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Дял V – глава 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 1a
Системи за контрол и 
административни наказателни мерки 
във връзка с обвързването с околната 
среда
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Or. en

Изменение 453
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 67а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67а
Проверки във връзка с обвързването с 
околната среда
1. Където е уместно държавите 
членки използват интегрираната 
система, установена в дял V, глава ІІ, 
и по-специално елементите, посочени 
в член 69, параграф 1, букви а), б), г) д) 
и е).
2. Държавите членки извършват 
проверки на място, за да се уверят, че 
бенефициерите спазват 
задълженията, посочени в дял ІІІ, 
глава ІІ на ДПххх. В зависимост от 
мерките за обвързване с околната 
среда, държавите членки могат да
решат да извършват 
административни проверки, когато 
се покаже, че същите са ефективни.
3. За целите на проверките на място 
държавите членки съставят план за 
вземане на извадки от земеделските 
стопанства и/или бенефициерите, 
които могат да бъдат същите като 
извадките за проверките на място 
съгласно член 75.
4. Проверките на място се 
провеждат така, че да се установи 
спазването на всички съответни 
мерки за обвързване с околната среда 
в стопанството.
5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 за 
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извършване на проверки, за да се 
установи дали се спазват 
задълженията, посочени в дял ІІІ, 
глава ІІ на ДПххх.

Or. en

Изменение 454
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 67б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67б
Прилагане на административни 
наказателни мерки във връзка с 
обвързването с околната среда
1. Ако се установи, че бенефициер не 
спазва задълженията, посочени в 
дял ІІІ, глава ІІ на ДПххх, 
съответното подпомагане се оттегля 
изцяло или частично.
2. Сумата, с която се намалява 
подпомагането, зависи от тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на установеното 
неспазване.

Or. en

Изменение 455
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 67в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67в
Делегирани правомощия
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1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 за 
определяне на подробни правила за 
установяването на хармонизирана 
база за изчисление на 
административните наказателни 
мерки, посочени в член 67б, като се 
вземат предвид намаляванията 
поради финансова дисциплина и 
изчислението и прилагането на 
наказателните мерки, посочени в 
член 67б.

Or. en

Изменение 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да се 
възползват по подходящ начин от 
технологиите при изграждане на 
своите интегрирани системи.

Or. en

Изменение 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки се възползват 
по подходящ начин от технологиите 
при изграждане на своите 
интегрирани системи.
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Or. en

Обосновка

Изменение 78 на докладчика е твърде предписателно и може да доведе до излишна 
тежест, изразът„по подходящ начин“ е за предпочитане пред думата „максимално“ 
в този контекст.

Изменение 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) единна система за регистриране на 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагането, посочено в член 68, 
параграф 2, който подаде заявление за 
помощ или молба за плащане.

е) система за регистриране на 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагането, посочено в член 68, 
параграф 2, който подаде заявление за 
помощ или молба за плащане.

Or. en

Обосновка

Системите трябва да се съсредоточават върху резултатите, а не върху подробните 
административни процедури, и така ще позволят на държавите членки да 
приспособят системите към собствените си нужди.

Изменение 459
George Lyon

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) единна система за регистриране на 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагането, посочено в член 68, 
параграф 2, който подаде заявление за 
помощ или молба за плащане.

е) система за регистриране на 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагането, посочено в член 68, 
параграф 2, който подаде заявление за 
помощ или молба за плащане.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да имат свободата да прилагат системата по свое 
усмотрение, стига тя да работи.

Изменение 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е приложимо, 
интегрираната система включва 
система за идентификация и 
регистрация на животните, 
създадена в съответствие с 
Регламент (EО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на 
Съвета42, и в съответствие с 
Регламент (EО) № 21/2004 на 
Съвета43.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид усложненията при прилагането на Регламент (ЕО) № 21/2004, последният не 
трябва да съставлява част от интегрираната система за администриране и 
контрол.

Изменение 461
Julie Girling, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази база данни позволява по-специално 
справки чрез компетентния орган на 
държавата членка за данните, отнасящи 
се до съответната календарна година 
и/или пазарна година, считано от 2000 г. 

Тази база данни позволява по-специално 
справки чрез компетентния орган на 
държавата членка за данните, отнасящи 
се до съответната календарна година 
и/или пазарна година, считано от 2010 г. 
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Тя също така позволява преки и 
непосредствени справки с данните, 
свързани поне с предишните пет
последователни календарни години.

Това не се отнася за онези държави 
членки, които имат единична 
стойност за правата на плащане, 
изчислена в съответствие с член 22, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [ДП]. За всички държави 
членки базата данни позволява преки 
и непосредствени справки с данните, 
свързани поне с предишните четири
последователни календарни години.

Or. en

Обосновка

Годината, от която данните следва да бъдат съхранявани за справки, следва да бъде 
актуализирана от 2000 на 2010. По подобен начин увеличаването на броя на годините, 
през които данните трябва да бъдат съхранявани за преки и непосредствени справки, 
ще увеличи разходите за разплащателните агенции и не е оправдано. Затова срокът 
трябва да остане 4 години.

Изменение 462
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази база данни позволява по-специално 
справки чрез компетентния орган на 
държавата членка за данните, отнасящи 
се до съответната календарна година 
и/или пазарна година, считано от 2000 г. 
Тя също така позволява преки и 
непосредствени справки с данните, 
свързани поне с предишните пет 
последователни календарни години.

Тази база данни позволява по-специално 
справки чрез компетентния орган на 
държавата членка за данните, отнасящи 
се до съответната календарна година 
и/или пазарна година, считано от 2000 г. 
Държавите членки обаче, които се 
присъединиха към ЕС през 2004 
година, могат да осигуряват справки 
за данните само след 2004 година. Тя 
също така позволява преки и 
непосредствени справки с данните, 
свързани поне с предишните пет 
последователни календарни години.

Or. lt
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Изменение 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да създават 
децентрализирани бази данни, при 
условие че тези бази, както и 
административните процедури за 
записване и достъп до данните са 
създадени по еднакъв начин на цялата 
територия на държавата членка и са 
съвместими помежду си, така че да 
могат да се извършват кръстосани
проверки.

2. Държавите членки могат да създават 
децентрализирани бази данни, при 
условие че тези бази, както и 
административните процедури за 
записване и достъп до данните, са 
създадени на цялата територия на 
държавата членка и то така, че да могат 
да се извършват кръстосани проверки.

Or. en

Обосновка

Това е опростяване, което се съсредоточава върху резултатите, а не върху 
подробните административни процедури, позволявайки на държавите членки да 
приспособят системите към собствените си нужди.

Изменение 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да създават 
децентрализирани бази данни, при 
условие че тези бази, както и 
административните процедури за 
записване и достъп до данните са 
създадени по еднакъв начин на цялата 
територия на държавата членка и са 
съвместими помежду си, така че да 
могат да се извършват кръстосани 
проверки.

2. Държавите членки могат да създават 
децентрализирани бази данни, при 
условие че тези бази, както и 
административните процедури за 
записване и достъп до данните, са 
създадени на цялата територия на 
държавата членка така, че да могат да се 
извършват кръстосани проверки.
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Or. en

Обосновка

Това изменение предлага опростяване, което се съсредоточава върху резултатите, а 
не върху подробните административни процедури, и така позволява на държавите 
членки да приспособят системите към собствените си нужди.

Изменение 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:5000.

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:10 000.

Or. en

Обосновка

Настоящата прецизност на картите вече е доста голяма и предложената промяна 
на 1:5000 ще означава значителна работа по повторно картографиране и ще причини 
неудобства за селскостопанските производители.

Изменение 466
George Lyon, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:5000.

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:10 000.

Or. en

Обосновка

Нивото на прецизност, което е постигнато с настоящия мащаб от 1:10 000, е 
достатъчно и по-голяма прецизност не е необходима. Промяната към мащаб 1:5000 
следователно ще представлява ненужни административни разходи.

Изменение 467
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:5000.

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:1 000.
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Or. lt

Изменение 468
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:5000.

Системата за идентификация на 
земеделските парцели се създава на 
базата на карти или документи от 
поземлените регистри или други 
картографски документи. Използваните 
техники се основават на 
компютризираната географска 
информационна система, включваща за 
предпочитане въздушни или 
пространствени ортогонални 
изображения, с хомогенен стандарт, 
гарантиращ точност, равна поне на 
картографската и в мащаб 1:5000, като 
се отчита отклонение при 
очертаване на границите не повече 
от 1,5 метра.

Or. en

Изменение 469
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат 
да не включват земеделските парцели 
с особености на ландшафта или 
буферни ивици в системата за 
идентификация на земеделските 
парцели.
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Or. en

Обосновка

Това значително ще намали административните разходи.

Изменение 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) данни, позволяващи 
идентификация на всички земеделски 
парцели в стопанството, площта им, 
изразена в хектари с точност до 
първия знак след десетичната 
запетая, местонахождението им и, 
когато е приложимо, вида на 
тяхната употреба и дали 
земеделският парцел се напоява;

Or. en

Обосновка

Настоящата прецизност причинява административна тежест, свързана с 
измерването и картографирането на парцелите. Нивото на прецизност от 0,10 ha 
означава, че недопустимите площи, по-големи от 100 м2, ще трябва да бъдат 
оттеглени от даден парцел. Оттеглянето на малки площи води до раздробяване на 
селскостопанските парцели. Тези площи обикновено са покрити с дървета, храсти или 
прегради и често имат екологична стойност. Освен това учените смятат за 
невъзможно да се очертаят толкова тесни линии.

Изменение 471
George Lyon

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички земеделски парцели в а) всички земеделски парцели в 
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стопанството, както и неземеделските 
площи, за които се иска подпомагане 
съгласно член 68, параграф 2;

стопанството, както и неземеделските 
площи, за които се иска подпомагане 
съгласно член 68, параграф 2; 
земеделските парцели с особености 
на ландшафта или буферни ивици 
обаче не е задължително да бъдат 
декларирани; все пак бенефициерът 
посочва в заявлението си, че разполага 
с такива земеделски парцели и, по 
искане на компетентните органи,
посочва местоположението им;

Or. en

Обосновка

Това ще доведе до намаляване на тежестта за селскостопанските производители и 
разплащателните агенции, особено предвид сложността на администрирането на 
новата система за плащания.

Изменение 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) селскостопанският производител 
не е длъжен да декларира земеделски 
парцели с особености на ландшафта 
или буферни ивици. Този 
селскостопански производител обаче 
посочва в заявлението си, че разполага 
с такива земеделски парцели и, по 
искане на компетентните органи,
посочва местоположението им.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да намали тежестта за селскостопанските производители и 
разплащателните агенции, особено предвид сложността на плащанията за 
обвързване с околната среда.
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Изменение 473
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бенефициерът по първа 
алинея е законно регистрирана 
организация с нестопанска цел, чиято 
основна конституционно-правна цел е 
активната защита и управление на 
земя и/или историческа среда с оглед 
на нейното опазване и обществена 
полза, дадена държава членка може 
да предпочете да признае неговите 
стопанства или група от негови 
стопанства като индивидуални и 
самостоятелни стопански субекти за 
целите на настоящия член.

Or. en

Обосновка

Някои видове организации с нестопанска цел управляват множество земеделски 
стопанства с цел гарантиране на по-устойчив и екологичен земеделски подход. 
Следователно има смисъл да се позволи на държавите членки да разглеждат 
множеството стопанства на този вид организации като индивидуални и 
самостоятелни стопански субекти за целите на подаване на заявления за помощ и 
молби за плащания, за да се опростят сложните административни изисквания и да се 
намалят свързаните несъразмерни разходи за бенефициера и националните 
разплащателни агенции.

Изменение 474
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
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решат, че заявление за помощ или 
молба за плащане, които изпълняват 
изискванията, посочени в параграф 1, 
могат да запазят валидността си за 
повече години, особено ако делът на 
отделните единици селскостопанска 
площ, които са част от 
стопанството на бенефициера или 
от други площи, за които се отпуска 
помощ съгласно Регламент (ЕС) 
№ ххх/ххх [ДП] или Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx [РСР], не се променя през 
периода на валидност на заявлението. 
Бенефициерите, за които това се 
отнася, имат задължението да 
съобщават за всяка промяна в 
информацията, която се подали 
преди това, и да предоставят 
ежегодно потвърждение под 
формата на декларация за участие.

Or. pl

Обосновка

Изключително е важно системата, чрез която селскостопанските производители 
подават заявления за плащания, да бъде опростена. За да може това да стане, е 
необходимо държавите членки да могат да вземат решения относно заявленията за 
няколко години наведнъж. Това следва да се отнася особено за селскостопански 
производители, които използват традиционни или предварително планирани методи 
за селскостопанско производство.

Изменение 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
решат, че дадено заявление за помощ 
или молба за плащане, отговарящи на 
определените в параграф 1 
изисквания, остават валидни за целия 
период на поетия ангажимент, при 
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условие че съответните бенефициери 
спазват задължението да отчитат 
ежегодно всяка промяна в 
първоначално заявените данни.

Or. it

Изменение 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
решат, че дадено заявление за помощ 
или молба за плащане, отговарящи на 
определените в параграф 1 
изисквания, остават валидни в 
течение на няколко години, при 
условие че съответните бенефициери 
спазват задължението да отчитат 
всяка промяна в първоначално 
заявените данни.

Or. en

Обосновка

Понастоящем заявление по споразумението за схема за агроекологични плащания се 
подава и одобрява до 15 май, като на практика няма нужда да се внася молба за 
плащане през всички следващи години на споразумението, поради което е полезно тази 
разпоредба да бъде запазена.

Изменение 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
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решат, че дадено заявление за помощ 
или молба за плащане, отговарящи на 
определените в параграф 1 
изисквания, остават валидни в 
течение на няколко години, при 
условие че съответните бенефициери 
спазват задължението да отчитат 
всяка промяна в първоначално 
заявените данни. Многогодишната 
молба обаче е обвързана с условието 
за ежегодно потвърждение на 
данните от страна на бенефициера.

Or. en

Обосновка

Частта в самия край на изменение 79 на докладчика е с изпълнителен характер.

Изменение 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Заявлението за помощ или 
молбата за плащане за 
агроекологични премии, отговарящи 
на определените в параграф 1 
изисквания, остават в сила за целия 
период на поетия ангажимент, при 
условие че съответните бенефициери 
спазват задължението да отчитат 
ежегодно всяка промяна в 
първоначално заявените данни.

Or. it

Изменение 479
Wojciech Michał Olejniczak
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Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
решат да използват информацията 
от получените заявления за целите 
на прогнозирането на 
селскостопанското производство.

Or. pl

Обосновка

Даването на възможност на държавите членки да използват данни от заявленията с 
цел прогнозиране на селскостопанското производство, вероятно ще подобри тяхната 
способност за предприемане на действия при кризи на селскостопанските пазари.

Изменение 480
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Независимо от параграф 1, дадена 
държава членка може да се откаже 
от подаване на заявление за директни 
плащания или на молба за плащане за 
съответната площ или мярка за 
развитие на селските райони, 
свързана с животните, ако въведе 
ефективна алтернативна процедура 
за извършване на предвидените 
административни проверки и това не 
води до промени в първоначалното 
заявление за плащане.

Or. de

Обосновка

Чрез отказа от годишни заявления за плащания може значително да се намали 
тежестта върху заявителите. Тази схема се основава на действащата към момента 
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разпоредба на член 3 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията за определяне на 
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по 
отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по 
отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони.

Изменение 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единната система, която регистрира 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагане, посочено в член 68, 
параграф 2 гарантира, че всички 
заявления за помощ и молби за 
плащане, подадени от един и същи 
бенефициер, могат да бъдат 
идентифицирани като такива.

Системата, която регистрира 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагане, посочено в член 68, 
параграф 2 гарантира, че всички 
заявления за помощ и молби за 
плащане, подадени от един и същи 
бенефициер, могат да бъдат 
идентифицирани като такива.

Or. en

Обосновка

Системите трябва да са съсредоточени върху резултатите, а не върху подробните 
административни процедури, като така ще позволят на държавите членки да 
приспособят системите към собствените си нужди.

Изменение 482
George Lyon

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единната система, която регистрира 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагане, посочено в член 68, 
параграф 2 гарантира, че всички 
заявления за помощ и молби за 
плащане, подадени от един и същи 
бенефициер, могат да бъдат 

Системата, която регистрира 
самоличността на всеки бенефициер на 
подпомагане, посочено в член 68, 
параграф 2 гарантира, че всички 
заявления за помощ и молби за 
плащане, подадени от един и същи 
бенефициер, могат да бъдат 
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идентифицирани като такива. идентифицирани като такива.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат свободата да прилагат системата по свое 
усмотрение, стига тя да работи.

Изменение 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съгласно член 61, чрез 
разплащателните агенции или 
упълномощени от тях органи 
държавите-членки извършват 
административни проверки на 
заявлението за помощ, за да проверят 
дали отговаря на условията за 
предоставяне на помощ. Тези проверки 
се допълват от проверки на място.

1. Съгласно член 61, чрез 
разплащателните агенции или 
упълномощени от тях органи държавите
членки извършват административни 
проверки на заявлението за помощ, за да 
проверят дали отговаря на условията за 
предоставяне на помощ. Тези проверки 
се допълват от проверки на място, 
чиято цел е наблюдение на 
съответствието с разпоредбите на 
схемите за подпомагане и на нивото 
на присъщия риск и чийто брой се 
коригира с оглед на присъщите и 
контролни рискове.

Or. en

Обосновка

Пояснява се необходимостта от и целта на случайните проверки на място.

Изменение 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съгласно член 61, чрез 
разплащателните агенции или 
упълномощени от тях органи 
държавите-членки извършват 
административни проверки на 
заявлението за помощ, за да проверят 
дали отговаря на условията за 
предоставяне на помощ. Тези проверки 
се допълват от проверки на място.

1. Съгласно член 61, чрез 
разплащателните агенции или 
упълномощени от тях органи държавите
членки извършват административни 
проверки на заявлението за помощ, за да 
проверят дали отговаря на условията за 
предоставяне на помощ. Тези проверки 
се допълват от проверки на място, 
чиято цел е наблюдение на 
съответствието с разпоредбите на 
схемите за помощ и на нивото на 
присъщия риск и чийто брой се 
коригира с оглед на присъщите и 
контролни рискове.

Or. en

Обосновка

Това пояснява изменение 80 на докладчика.

Изменение 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка определя 
орган, отговарящ за координирането 
на механизмите за контрол и на 
проверките, предвидени в 
настоящата глава.

Or. es

Обосновка

Комисията е пропуснала пасажа, свързан с определянето на орган, отговарящ за 
координирането на механизмите за контрол. Изключително важно е този пасаж да 
се запази, особено за държавите, в които трябва да се координират няколко 
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разплащателни агенции.

Изменение 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка определя 
орган, отговарящ за координирането 
на механизмите за контрол и на
проверките, предвидени в 
настоящата глава.

Or. es

Обосновка

Този пасаж трябва да се запази за държавите членки с регионални органи, тъй като 
те трябва да координират няколко разплащателни агенции в една и съща държава.

Изменение 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на проверките на място 
държавите-членки съставят план за 
вземане на извадки от земеделските 
стопанства и/или бенефициерите.

2. За целите на проверките на място 
държавите членки съставят план за 
вземане на извадки от земеделските 
стопанства и/или бенефициерите, 
включващ част от тях, избрана на 
случен принцип, с цел получаване на 
представителен процент на грешка и 
част за оценка на риска, която 
позволява вниманието да се насочи 
основно към исканията с висока 
степен на риск.

Or. en
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Обосновка

С това се прави необходимата поправка на изменение 81 на докладчика.

Изменение 488
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да използват 
техники за дистанционно наблюдение и 
Глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС) като средство за 
извършване на проверки на място на 
земеделските парцели.

3. Държавите членки могат да използват 
техники за дистанционно наблюдение, 
фотограметрия, геодезично заснемане
и Глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС) като средство за 
извършване на проверки на място на 
земеделските парцели.

Or. en

Изменение 489
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да използват 
техники за дистанционно наблюдение и 
Глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС) като средство за 
извършване на проверки на място на 
земеделските парцели.

3. Държавите членки могат да използват 
техники за дистанционно наблюдение, 
фотограметрия, геодезично заснемане
и Глобалната навигационна спътникова 
система (ГНСС) като средство за 
извършване на проверки на място на 
земеделските парцели.

Or. en

Изменение 490
Petri Sarvamaa
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Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случай че екологосъобразните 
мерки могат да се контролират 
единствено чрез стандартните 
проверки на място, нормата за 
контрол се ограничава до 1 %.

Or. en

Изменение 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За измерването на територията 
се определя допустимо отклонение с 
марж от [1,25] м, приложено в 
периметъра на селскостопанския 
парцел, независимо от процедурата за 
измерване.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е в този регламент да се включи изискване всички процедури за 
измерване да са с еднакво допустимо отклонение. Техническото отклонение за 
проверките на място понастоящем е много малко. Еднаквите нива на допустимо 
отклонение, независимо от процедурата за измерване, ще спомогнат за опростяване 
на процедурите и за постигане на по-съгласувани резултати.

Изменение 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. В случай че екологосъобразните 
мерки могат да се контролират 
единствено чрез стандартните
проверки на място, нормата за 
контрол е 1 %.

Or. en

Обосновка

Нормата за контрол на екологосъобразните мерки следва да се ограничи до 1 %, 
както е при проверките за кръстосано спазване.

Изменение 493
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията по схемите за подпомагане 
и мерките, упоменати в член 68, 
параграф 2 се извършват в периода от 1 
декември до 30 юни на следващата 
календарна година. В рамките на този 
период плащанията се извършват на 
най-много два транша.

Плащанията по схемите за подпомагане 
и мерките, упоменати в член 68, 
параграф 2, се извършват в периода от 
16 октомври до 15 октомври на 
следващата календарна година. В 
рамките на този период плащанията се 
извършват на най-много два транша.

Or. en

Изменение 494
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащанията по схемите за подпомагане 
и мерките, упоменати в член 68, 

Плащанията по схемите за подпомагане 
и мерките, упоменати в член 68, 
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параграф 2 се извършват в периода от 1 
декември до 30 юни на следващата 
календарна година. В рамките на този 
период плащанията се извършват на 
най-много два транша.

параграф 2, се извършват в периода от 
16 октомври до 15 октомври на 
следващата календарна година. В 
рамките на този период плащанията се 
извършват на най-много два транша.

Or. en

Изменение 495
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и 75 % за подпомагането по 
програмите за развитие на селските 
райони, както е упоменато в член 68, 
параграф 2 преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври.

заличава се

Or. en

Изменение 496
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и 75 % за подпомагането по 
програмите за развитие на селските 
райони, както е упоменато в член 68, 
параграф 2 преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври.

заличава се
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Or. en

Изменение 497
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и 75 % за подпомагането по 
програмите за развитие на селските 
райони, както е упоменато в член 68, 
параграф 2 преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври.

Държавите членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и 75 % за подпомагането по 
програмите за развитие на селските 
райони, както е упоменато в член 68, 
параграф 2 преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври или 15 септември за 
подпомагането, посочено в член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. fr

Изменение 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и 75 % за подпомагането по 
програмите за развитие на селските 
райони, както е упоменато в член 68, 
параграф 2 преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври.

Държавите членки обаче могат да 
отпускат авансови плащания в размер 
до 50 % по отношение на директните 
плащания и до 75 % за подпомагането 
по програмите за развитие на селските 
райони, както е посочено в член 68, 
параграф 2, преди 1 декември, но не и 
преди 16 октомври.

Or. es
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Изменение 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може, посредством 
делегирани актове съгласно член 111, 
да разреши на държавите членки да 
увеличат процентите, посочени в 
трета алинея, до 80 % при извънредни 
и надлежно обосновани 
обстоятелства.

Or. es

Обосновка

Тук трябва да се включи възможността за увеличаване на процента на авансовите 
плащания. Това вече е предвидено в член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Изменение 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга приложението на 
предходната алинея, Комисията 
може посредством делегирани актове 
да разреши на държавите членки да 
увеличат процента на авансовите 
плащания до 80 % в регионите, в 
които селскостопанските 
производители са изправени пред 
сериозни финансови затруднения 
поради извънредни обстоятелства. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, предвидена в член 112, 
параграф 3.
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Or. es

Обосновка

Тук трябва да се включи възможността за увеличаване на процента на авансовите 
плащания. Това вече е предвидено в член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Изменение 501
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията, посочени в параграф 1, 
не се извършват преди да са 
приключили проверките на условията за 
допустимост, които се провеждат от 
държавите-членки съгласно член 75.

2. Плащанията по дадено заявление, 
посочени в параграф 1, не се извършват 
преди да са приключили проверките на 
условията за допустимост, които се 
провеждат от държавите членки 
съгласно член 75, във връзка с това 
заявление.

Or. en

Изменение 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията, посочени в параграф 1, 
не се извършват преди да са 
приключили проверките на условията 
за допустимост, които се провеждат 
от държавите-членки съгласно 
член 75.

2. Плащанията, посочени в параграф 1, 
не се извършват преди държавите 
членки да са проверили съгласно 
член 75 дали са изпълнени условията за 
допустимост на заявленията, по които
следва да се направят авансови 
плащания.

Or. es
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Изменение 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията, посочени в параграф 1,
не се извършват преди да са 
приключили проверките на условията за 
допустимост, които се провеждат от 
държавите-членки съгласно член 75.

2. Плащанията на отделните 
траншове не се извършват преди да са 
приключили проверките на условията за 
допустимост, които се провеждат от 
държавите членки съгласно член 75, във 
връзка с плащането на съответния 
транш.

Or. en

Изменение 504
Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки могат да решат, 
след отчитане на риска от 
надплащане, да изплатят до 50 % от 
плащането, споменато в дял III, 
глава 2 от Регламент...(Директни 
плащания), по отношение на 
директните плащания и 75 % от 
помощта, отпускана за развитие на 
селските райони, както е посочено в 
член 68, параграф 2 след 
приключването на 
административните проверки, 
уредени в член 61, параграф 1. 
Процентната стойност на 
плащането следва да бъде еднаква за 
всички бенефициери за дадена мярка 
или даден набор от операции.
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Or. en

Изменение 505
George Lyon

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки могат да решат, 
след отчитане на риска от 
надплащане, да изплатят до 75 % от 
помощта, отпускана за развитие на 
селските райони, както е посочено в 
член 68, параграф 2 след 
приключването на 
административните проверки, 
уредени в член 61, параграф 1. 
Процентната стойност на 
плащането следва да бъде еднаква за 
всички бенефициери за дадена мярка 
или даден набор от операции.

Or. en

Обосновка

Понастоящем авансовите плащания могат да бъдат изплатени след приключване на 
всички административни проверки за мерките за развитие на селските райони. Това 
положение следва да остане непроменено. Същата разпоредба обаче следва да не се 
прилага и за компонента за „екологизиране“ по стълб I, тъй като така би 
съществувал риск от прекомерно усложняване на проверките за стълб I (правилата за 
авансовите плащания ще се различават между схемата за основно плащане и 
плащанията за „екологизиране“).

Изменение 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки могат да решат, 
след отчитане на риска от 
надплащане, да изплатят до 50 % от 
плащането, споменато в дял III, 
глава 2 от Регламент...(Директни 
плащания), по отношение на 
директните плащания и 75 % от 
помощта, отпускана за развитие на 
селските райони, както е посочено в 
член 68, параграф 2 след 
приключването на 
административните проверки, 
уредени в член 61, параграф 1. 
Процентната стойност на 
плащането следва да бъде еднаква за 
всички бенефициери за дадена мярка 
или даден набор от операции. 
Директните плащания не се 
извършват преди 16 октомври.

Or. en

Обосновка

Поради климатичните условия на селскостопанските производители в северните 
държави често се налага на късен етап да променят плановете си за сеитба. Това 
означава, че понякога контролът може да започне да се извършва на късен етап и 
може да приключи доста късно. Закъснелите плащания могат да създадат сериозни 
затруднения за бенефициерите. Член 76 затяга съществено настоящите правила 
относно авансовите плащания по развитие на селските райони.

Изменение 507
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки могат да решат, 
след отчитане на риска от 
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надплащане, да изплатят до 75 % от 
помощта, отпускана за развитие на 
селските райони, както е посочено в 
член 68, параграф 2 след 
приключването на 
административните проверки, 
уредени в член 61, параграф 1. 
Процентната стойност на 
плащането следва да бъде еднаква за 
всички бенефициери за дадена мярка 
или даден набор от операции.

Or. en

Изменение 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 1, 
Комисията може посредством 
делегирани актове да разреши на 
държавите членки, в зависимост от 
бюджетната ситуация, да изплатят 
преди 16 октомври авансови 
плащания до 50 % от плащанията в 
регионите, в които 
селскостопанските производители са 
изправени пред сериозни финансови 
затруднения поради извънредни 
обстоятелства. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, предвидена в член 112, 
параграф 3.

Or. es

Изменение 509
Brian Simpson
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Предложение за регламент
Член 76а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 76а
Прозрачност

Държавите членки предоставят по 
подходящ и навременен начин 
информация относно получателите 
на средства по схемите за 
подпомагане, посочени в приложение I 
към Регламент (ЕС) № xxx/xxx [DP], и 
на подпомагане, отпуснато в 
съответствие с Регламент № xxx/xxx 
[RD].
Тази информация се предоставя при 
необходимото зачитане на 
изискванията за поверителност и 
сигурност. В случаите на физически 
лица публикуването се ограничава до 
името на изпълнителя или 
бенефициера, неговото 
местоположение, размера на 
отпуснатата помощ и схемата, по 
която е отпусната. Комисията 
определя критериите за оповестяване 
на отпуснатите средства 
посредством акт за изпълнение.

Or. en

Обосновка

Данъкоплатците имат правото да знаят как се харчат публичните средства, 
следователно по-голямата прозрачност на ОСП е особено важна и ще бъде силна 
защита срещу ненужното разходване, измамите и злоупотребата със средства на 
ЕС.

Изменение 510
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) основните елементи, определения 
и изисквания за качество на 
компютризираната база данни, 
предвидена в член 70;

Or. en

Изменение 511
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) основни елементи, определения и 
изисквания за качество на 
идентификационната система за 
земеделски парцели, предвидена в 
член 71 и за идентифициране на 
бенефициерите, предвидена в член 74;

Or. en

Изменение 512
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) основните елементи, определения 
и изисквания за качество на 
системата за идентификация и 
регистрация на правата на плащане, 
предвидена в член 72;

Or. en
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Изменение 513
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква бг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) правила относно заявленията за 
помощи и молбите за плащане, 
предвидени в член 73, заявления за 
права за плащане, включително 
крайната дата за представяне на 
заявления, изискванията за 
минималното количество 
информация, която следва да се 
съдържа в заявлението, разпоредби за 
изменения или оттегляне на 
заявления за помощ, освобождаване 
от задължението да се представи 
заявление за помощ, и разпоредби, с 
които на държавите членки се дава 
възможност да прилагат опростени 
процедури или да коригират очевидни 
грешки;

Or. en

Изменение 514
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1 – буква бд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бд) правила за извършване на проверки 
с цел да се провери спазването на 
задълженията, както и точността и 
пълнотата на данните в заявлението 
за помощ или молбата за плащане;

Or. en
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Изменение 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта, 
които включват правила за решаване 
на случаи, при които отговарящата 
на условията за подпомагане площ 
включва особености на ландшафта 
или дървета;

заличава се

Or. de

Изменение 516
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта, 
които включват правила за решаване на 
случаи, при които отговарящата на 
условията за подпомагане площ 
включва особености на ландшафта или 
дървета;

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта, 
които включват правила за решаване на 
случаи, при които отговарящата на 
условията за подпомагане площ 
включва особености на ландшафта или 
дървета; правилата за допустимост, 
по които се контролират
бенефициерите, са свързани с 
преодоляване на 
предизвикателствата на 
изменението на климата, със 
загубата на биологично разнообразие 
и преминаването към устойчиво 
селско стопанство и следва да не 
санкционират селскостопанските 
или агролесовъдните системи с 
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висока природна стойност или да 
причиняват намаляване на 
качеството на околната среда или на 
биологичното разнообразие. Следва да 
се допуска гъвкавост въз основа на 
обичайните стандарти в 
съответната държава членка или 
регион и да се предвидят 
предварително обосновани 
изключения въз основа на 
съображения от агрономичен и 
екологичен характер или свързани с 
околната среда. 

Or. en

(Действаща нормативна уредба: Член 34, параграфи 2—4 от 
Регламент (ЕО) № 1122/2009 и настоящите указателни документи на Комисията 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Обосновка

Наличието на дървета в селскостопанските системи може на практика да увеличи 
агроекологичната функционалност: добре разработените агролесовъдни системи са 
значително по-продуктивни в сравнение с монокултурите. На държавите членки 
следва да се предостави възможност за гъвкавост, както в регламента и в сега 
действащи указателни документи на Комисията. Тази субсидиарна гъвкавост следва 
да се запази и след реформата, за да се даде възможност на системите, 
произвеждащи висока природна стойност, да бъдат надлежно признати като 
отговарящи на условията площи, които предоставят обществени блага на 
обществото.

Изменение 517
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта, 
които включват правила за решаване 
на случаи, при които отговарящата 
на условията за подпомагане площ 

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта;
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включва особености на ландшафта 
или дървета;

Or. de

Изменение 518
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта, 
които включват правила за решаване 
на случаи, при които отговарящата 
на условията за подпомагане площ 
включва особености на ландшафта 
или дървета;

б) разпоредби, необходими за 
хармонизираното определяне на 
основата за изчисляване на помощта;

Or. de

Обосновка

Съществените разпоредби, които се отнасят до важно от политическа гледна точка 
съдържание, трябва да бъдат определени в основния правен акт. Изключването на 
тези често многобройни и много малки по размер площи води до несъразмерно висока 
бюрократична тежест. Поради това за в бъдеще следва да се намери по-малко 
бюрократично решение. Освен това особеностите на ландшафта се отразяват 
положително върху природата и запазването на плодородните почви.

Изменение 519
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) правила за извършване на проверки, 
с цел да се провери спазването на 
задълженията, както и точността и 
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пълнотата на данните в заявлението 
за помощ или молбата за плащане;

Or. de

Изменение 520
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби за гарантиране на 
хармонизираното и пропорционално 
отношение към умишлено допуснати 
нередности, ситуации на дребни 
грешки, натрупване на намаления и 
едновременно прилагане на различни 
намаления;

б) разпоредби за гарантиране на 
хармонизираното и пропорционално 
отношение към умишлено допуснати 
сериозни нередности, ситуации на 
дребни грешки, натрупване на 
намаления и едновременно прилагане на 
различни намаления;

Or. lt

Изменение 521
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) основните елементи, определения и 
изисквания за качество на 
компютризираната база данни, 
предвидена в член 70;

заличава се

Or. en

Изменение 522
Giovanni La Via
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Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основни елементи, определения и 
изисквания за качество на 
идентификационната система за 
земеделски парцели, предвидена в 
член 71 и за идентифициране на 
бенефициерите, предвидена в член 74;

заличава се

Or. en

Изменение 523
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните елементи, определения и 
изисквания за качество на системата 
за идентификация и регистрация на 
правата на плащане, предвидена в 
член 72;

заличава се

Or. en

Изменение 524
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правила относно заявленията за 
помощи и молбите за плащане, 
предвидени в член 73, заявления за 
права за плащане, включително 
крайната дата за представяне на 
заявления, изискванията за 

заличава се
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минималното количество 
информация, която следва да се 
съдържа в заявлението, разпоредби за 
изменения или оттегляне на 
заявления за помощ, освобождаване 
от задължението да се представи 
заявление за помощ, и разпоредби, с 
които на държавите-членки се дава 
възможност да прилагат опростени 
процедури или да коригират очевидни 
грешки;

Or. en

Изменение 525
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правила за извършване на проверки 
с цел да се провери спазването на 
задълженията, както и точността и 
пълнотата на данните в заявлението 
за помощ или молбата за плащане;

заличава се

Or. de

Изменение 526
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правила за извършване на проверки 
с цел да се провери спазването на 
задълженията, както и точността и 
пълнотата на данните в заявлението 
за помощ или молбата за плащане;

заличава се
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Or. en

Изменение 527
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) технически определения, 
необходими за целите на еднаквото 
прилагане на настоящата глава;

заличава се

Or. en

Изменение 528
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 529
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена също 
така да приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 относно 
правилата за извършване на 
проверките, посочени в член 80 по 
отношение на подбора на 
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предприятията, степента и графика 
на проверките;

Or. de

Изменение 530
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема необходимите 
разпоредби с цел да постигне единно 
прилагане на настоящия регламент в 
Съюза, и по-специално по отношение 
на:

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема необходимите 
разпоредби с цел да постигне единно 
прилагане на настоящата глава в 
Съюза, и по-специално по отношение 
на:

Or. en

Изменение 531
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършването на проверките, 
посочени в член 80 по отношение на 
подбора на предприятията, степента 
и графика на проверките;

заличава се

Or. de

Изменение 532
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 89
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 89 заличава се
Други проверки във връзка с пазарни 
мерки
1. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират, че 
продуктите, посочени в приложение І 
към Регламент (ЕС) xxx/xxx [общ 
регламент за ООП], които не са 
етикетирани съгласно разпоредбите 
на този регламент не се въвеждат 
или се оттеглят от пазара.
2. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, които могат да бъдат 
приети от Комисията, вносът в 
Съюза на продуктите, посочени в 
параграф 1, букви а) и б) от член 129 
от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [общ 
регламент за ООП], подлежи на 
проверки, за да се установи дали са 
спазени условията, предвидени в 
параграф 1 от този член.
3. Държавите членки извършват 
проверки, основани на анализа на 
риска, за да се уверят, че продуктите, 
посочени в приложение І към 
Регламент (ЕС) xxx/xxx [общ 
регламент за ООП] спазват 
правилата, установени в част ІІ, 
дял ІІ, глава І, раздел І от Регламент 
(ЕС) xxx/xxx [общ регламент за ООП] 
и прилагат административни 
наказания, ако е уместно.
4. За да се защитят средствата на 
Съюза и облика, произхода и 
качеството на виното в Съюза, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 111 относно:
a) създаването на аналитична база 
данни за изотопни данни, която ще 
помогне за разкриването на измами и 
следва да бъде изградена на базата на 
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проби, събрани от държавите членки; 
правила за собствените банки данни 
на държавите членки;
б) да приема правила относно 
контролните органи и 
взаимопомощта между тях;
в) да приема правила относно общото 
използване на констатациите на 
държавите членки;
д) правила за прилагането на 
наказателни мерки при извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 533
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В съответствие с член 111 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове, в които се 
определя следното:
a) действията, които държавите 
членки следва да предприемат за 
предотвратяване на незаконната 
употреба на защитени наименования 
за произход и защитени географски 
указания;
б) проверките и контрола, които 
следва да се извършват от държавите 
членки, в това число изпитванията.

Or. de

Обосновка

Въпросните решения не са само технически решения.
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Изменение 534
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действията, които държавите 
членки следва да предприемат за 
предотвратяване на незаконната 
употреба на защитени наименования 
за произход и защитени географски 
указания;

заличава се

Or. de

Изменение 535
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) проверките и контрола, които 
следва да се извършват от държавите 
членки, в това число изпитванията.

заличава се

Or. de

Изменение 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато бенефициер, посочен в 
член 92, не спазва правилата за 
кръстосано спазване, посочени в член 93 

1. Когато бенефициер, посочен в 
член 92, не спазва правилата за 
кръстосано спазване, посочени в член 93 
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в стопанството си, на бенефициера се 
налага наказателна мярка.

в стопанството си, на бенефициера се 
налага финансова санкция.

Or. ro

Обосновка

Лингвистично изменение, което се отнася до целия документ. 

Изменение 537
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неспазването е свързано със 
селскостопанската дейност на 
бенефициера; както и

б) неспазването е свързано със 
селскостопанската дейност на 
бенефициера; или

Or. en

Обосновка

Тези елементи не се сумират; поради това оригиналният текст трябва да бъде 
изменен.

Изменение 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 97, неспазването вследствие на 
техническата неизправност на 
системите за идентификация и 
регистрация на животни няма да се 
счита за резултат от „действие или 
бездействие, за което въпросният 
бенефициер е пряко отговорен“.
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Or. en

Обосновка

В регламента трябва да бъде много ясно формулирано, че техническите 
неизправности на отчитащите устройства при прилагането на правилата относно 
идентификацията и регистрацията на животни не следва да се считат за 
отговорност на селскостопанския производител.

Изменение 539
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За горски площи обаче тази наказателна 
мярка не се прилага дотолкова, 
доколкото за засегнатите площи не се 
иска подпомагане съгласно член 22, 
параграф 1, буква а), и членове 31 и 35 
от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD].

За горски площи обаче тази наказателна 
мярка не се прилага дотолкова, 
доколкото за засегнатите площи не се 
иска подпомагане съгласно член 22, 
параграф 1, буква а), и членове 31 и 35 
от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD]. 
Освен това тази наказателна мярка 
няма да се прилага, когато 
неспазването е вследствие на 
техническа неизправност на 
системите за идентификация и 
регистрация на животни.

Or. en

Изменение 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За горски площи обаче тази наказателна 
мярка не се прилага дотолкова, 
доколкото за засегнатите площи не 
се иска подпомагане съгласно член 22, 
параграф 1, буква а), и членове 31 и 35 

За горски площи обаче тази наказателна 
мярка не се прилага.
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от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD].

Or. de

Изменение 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
установят система за 
предупреждение, която да позволява 
на бенефициерите, които не спазват 
условията, да отстранят 
нередността преди да бъде наложена 
административна санкция. Когато 
държава членка реши да използва 
тази възможност, компетентният 
орган изпраща на бенефициера 
първоначално предупредително писмо, 
с което го уведомява за 
констатацията и за задължението 
да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването. 
През следващата година 
компетентният орган ще предприеме 
също така необходимите действия с 
цел да гарантира, че бенефициерът е 
отстранил съответното 
констатирано неспазване.
Такава система за предупреждение се 
прилага само в случаи на първо 
неспазване, които не се считат за 
„сериозни“ и чийто „размер“ е строго 
ограничен до стопанството на 
бенефициера, отговорен за 
неспазването съгласно критериите, 
определени в член 99a.

Or. en
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Обосновка

Това пояснява изменение 86 на докладчика. Такава система ще осигури по-добро 
приемане на системата за кръстосано спазване от страна на селскостопанските 
производители.

Изменение 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
установят система за 
предупреждение в случай на 
неспазване. Бенефициерите ще 
получават предупреждение с цел да 
коригират нередността в рамките на 
определен период от време преди да 
бъде наложена наказателна мярка. 
Сериозните нередности обаче ще 
бъдат санкционирани незабавно.

Or. en

Изменение 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на настоящия дял, 
„стопанство“ означава всички 
производствени единици и площи, 
управлявани от бенефициера, посочен 
в член 92, разположени на 
територията на една и съща 
държава членка.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Това трябва да бъде в съответствие с регламента за директните плащания, когато 
няма позовавания на производствени единици.

Изменение 544
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато бенефициер по член 92 е 
законно регистрирана организация с 
нестопанска цел, чиято основна 
конституционно-правна цел е 
активната защита и управление на 
земя и/или историческа среда с оглед 
на нейното опазване и обществена 
полза, дадена държава членка може 
да предпочете да признае неговите 
стопанства или група от негови 
стопанства като индивидуални и 
отделни стопански субекти за 
целите на настоящия дял.

Or. en

Обосновка

Някои видове организации с нестопанска цел управляват множество земеделски 
стопанства с цел осигуряване на по-устойчив и екологосъобразен селскостопански 
подход. Следователно има смисъл да се позволи на държавите членки да разглеждат 
множество стопанства от този вид организации като индивидуални и отделни 
стопански субекти за целите на контрола на спазването, за да се опростят 
административните изисквания и да се избегнат несъразмерните разходи за 
бенефициерите и националните разплащателни агенции.

Изменение 545
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[DP], плащания съгласно 
членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
годишните премии съгласно член 22, 
параграф 1, букви а) и б), членове 29 до 
32, 34 и 35 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[RD].

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] 
и плащанията съгласно членове 44 и 
45 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[общ 
регламент за ООП].

Or. en

Изменение 546
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 се прилага за бенефициери,
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[DP], плащания съгласно 
членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
годишните премии съгласно член 22, 
параграф 1, букви а) и б), членове 29 до 
32, 34 и 35 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[RD].

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[DP], плащания съгласно 
членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
годишните премии съгласно
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD].

Or. en

Обосновка

Кръстосаното спазване следва да се прилага за всички селскостопански 
производители, получаващи плащания по ОСП, независимо от това дали тези 
плащания се отпускат по стълб I или стълб II. Не съществува реална причина, поради 
която кръстосаното спазване следва да се прилага за плащания за агроекология и 
климат (член 29) или плащания за хуманно отношение към животните (член 34), но не 
и за други плащания като развитие на стопанството и стопанската дейност 
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(член 20) или инвестиции във физически активи (член 18).

Изменение 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[DP], плащания съгласно 
членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
годишните премии съгласно член 22, 
параграф 1, букви а) и б), членове 29 до
32, 34 и 35 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[RD].

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP 
и годишните премии съгласно член 22, 
параграф 1, буква а), членове 29 и 30, 
член 31, доколкото става въпрос за 
земеделска земя, член 32, както и 
член 34 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[RD].

Or. de

Изменение 548
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[DP], плащания съгласно 
членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
годишните премии съгласно член 22, 
параграф 1, букви а) и б), членове 29 до
32, 34 и 35 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[RD].

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] 
и годишните премии съгласно член 22, 
параграф 1, буква б), членове 29 и 30, 
член 31, доколкото става въпрос за 
земеделска земя, член 32, както и 
член 34 от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[RD].

Or. de
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Обосновка

Кръстосаното спазване следва да се съсредоточи върху основните сектори на 
селското стопанство и тежестта и ползите следва да са балансирани. Поради тази 
причина горският сектор следва да бъде изключен от този параграф.

Изменение 549
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[DP], плащания съгласно 
членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
годишните премии съгласно член 22, 
параграф 1, букви а) и б), членове 29 до 
32, 34 и 35 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[RD].

Член 91 се прилага за бенефициери, 
получаващи директни плащания 
съгласно Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[DP], плащания съгласно 
членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 
xxx/xxx[общ регламент за ООП] и 
годишните премии съгласно член 18,
член 22, параграф 1, букви а) и б), 
членове 29 до 32, 34 и 35 от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD].

Or. en

Изменение 550
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 

заличава се
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Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. en

((Вж. изменение на член 61, параграф 2 от HZR относно биологичното земеделие и 
рисковите фактори, свързани с околната среда))

Обосновка

Всички стопанства следва да бъдат задължени да се съобразяват с кръстосаното 
спазване; напр. ЗИУ (законоустановените изисквания към управлението) на 
кръстосаното спазване се основават на правото на ЕС, приложимо за всички, без 
изключения. Разплащателните агенции могат да предпочетат да припишат на 
малките стопанства по-ниско равнище на риск за съответните рискови фактори 
поради тясната по-малка площ. В действителност по отношение на дребните 
селскостопански производители бяха предвидени по-малко ограничителни правила за 
екологосъобразните мерки поради площта, основана на прагове за 
сеитбообращение/диверсификация.

Изменение 551
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент 
(ЕС) № xxx/xxx[DP] и за бенефициери, 
получаващи помощ съгласно член 29, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx.

заличава се

Or. en

Изменение 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[DP] и за бенефициери,
получаващи помощ съгласно член 29, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) № 
RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. de

Изменение 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[DP] и за бенефициери,
получаващи помощ съгласно член 29, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) № 
RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. en

Обосновка

Дребните селскостопански производители не следва да бъдат освободени от 
кръстосаното спазване както по причини, свързани с конкурентоспособността, така 
и по причини, свързани със съгласуваността.

Изменение 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[DP] и за бенефициери,
получаващи помощ съгласно член 29, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) № 
RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. en

Изменение 555
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. en

Обосновка

Кръстосаното спазване следва да се прилага за дребните селскостопански 
производители, тъй като е важно всички селскостопански производители, получаващи 
средства от ЕС, независимо от големината на техните стопанства, да спазват 
минималните стандарти за опазване на околната среда.
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Изменение 556
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ xxx/xxx[DP] и за бенефициери,
получаващи помощ съгласно член 29, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) № 
RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. de

Изменение 557
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители, 
посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, обработващи площ от 
не повече от 10 хектара, или за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. pl

Обосновка

В резултат на изменението, предложено в дял V от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP]. 
Тъй като схемата за подпомагане на дребни селскостопански производители трябва 
да бъде доброволна и определението на дребни селскостопански производители може 
да се различава в различните държави членки, трябва да бъде установен обективен 
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критерий за определяне на условията за изключване от приложното поле на член 91 
от настоящия регламент.

Изменение 558
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. en

Изменение 559
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP], с 
изключение на случаите на признати 
нарушения на националното 
законодателство в областта на 
околната среда, и за бенефициери, 
получаващи помощ съгласно член 29, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) № 
RD/xxx.

Or. en
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Изменение 560
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx, и за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP], освен 
ако държавата членка не предвижда 
друго.

Or. en

Изменение 561
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx, освен ако 
държавата членка не предвижда 
друго.

Or. en
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Изменение 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91 обаче няма да се прилага за 
бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 2a, член 91 няма да се прилага 
за бенефициери, участващи в схемата за 
подпомагане на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP] и за 
бенефициери, получаващи помощ 
съгласно член 29, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № RD/xxx.

Or. en

Изменение 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче 
гарантират, че бенефициери, 
участващи в схемата за подпомагане 
на дребни селскостопански 
производители, посочена в дял V от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx[DP], за 
които се установи сериозно 
нарушение на задълженията им 
съгласно секторното 
законодателство по отношение на 
тяхната селскостопанска дейност, и 
след извършването на проверки от 
националните органи, губят правото 
си на участие в схемата за 
подпомагане на дребни 
селскостопански производители.

Or. en
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Обосновка

Дребните селскостопански производители следва да останат освободени от 
контрола и санкциите за кръстосано спазване, но с цел избягване на злоупотребите, 
произтичащи от това освобождаване, следва да се изясни, че те запазват 
задължението си да спазват ЗИУ, както са приложени съгласно националното 
законодателство. Ако за тях се установи сериозно нарушение на задълженията им 
съгласно секторното законодателство по отношение на селскостопанската им
дейност, те следва да бъдат санкционирани.

Изменение 564
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете, посочени в приложение II 
във връзка със законоустановените 
изисквания към управлението, се 
прилагат съобразно текстовете им в 
сила, а директивите — така, както 
се прилагат от държавите членки.

заличава се

Or. en

Изменение 565
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете, посочени в приложение II във 
връзка със законоустановените 
изисквания към управлението, се 
прилагат съобразно текстовете им в
сила, а директивите — така, както се 
прилагат от държавите членки.

Актовете, посочени в приложение II във 
връзка със законоустановените 
изисквания към управлението, се 
прилагат съобразно текстовете им в 
сила, а директивите — така, както се 
прилагат от държавите членки, след 
изпращането на законодателни 
предложения от Комисията.
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Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че въведените задължения са съразмерни, пряко приложими към 
селскостопанските производители и подлежащи на редовен контрол, предоставеното 
на Комисията правомощие да приема делегирани актове следва да се замени от 
задължение за преразглеждане на регламента.

Изменение 566
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством акт за изпълнение 
следва да бъде определен набор от 
общи изисквания за доброто
селскостопанско и екологично 
състояние на земята (ДСЕС), 
изброени в приложение II.

Or. en

Изменение 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО 
от 23 октомври 2000 за установяване 
на рамка за действията на 
Общността в областта на 
политиката за водите ще се 
разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 

заличава се
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да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Or. es

Обосновка

Тези параграфи не следва да се включват, докато рамковите директиви за водите и 
пестицидите не бъдат приложени от всички държави членки и не стане възможно 
установяването на точния набор от задължения, пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. Изменението на приложение II и включването на 
съответните изисквания ще е възможно след влизането в сила на тези директиви.

Изменение 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 

заличава се
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държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Or. de

Изменение 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е подходящо включването на Рамковата директива за водите като изискване на 
кръстосаното спазване, тъй като целите на РДВ са определени от гледна точка на 
състоянието на водните обекти, а не от гледна точка на мерките, които се изисква 
да бъдат взети от селскостопанските производители (или други субекти). Би било 
необичайно проблем, свързан с прилагането на РДВ по отношение на воден обект, да 
бъде приписван на един.-единствен селскостопански производител.
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Изменение 570
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

заличава се

Or. et

Обосновка

Не е подходящо обвързването на Рамковата директива за водите (РДВ) с 
настоящото законодателство, тъй като, както беше споменато, позоваването на 
РДВ ограничава свободата на държавите членки при изготвянето и прилагането на 
агроекологични мерки по втория стълб и пречи на прилагането на мерките, 
предвидени в РДВ. По време на формулирането на мерките, следва да бъдат ясни 
всички изисквания, които не могат да бъдат компенсирани. Прилагането на РДВ е 
достигнало различни етапи в държавите членки, като е поставило 
селскостопанските производители в различните държави в неравностойно 
положение.
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Изменение 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

заличава се

Or. en

Обосновка

Системата за кръстосано спазване следва да се опрости до по-малко и по-
целенасочени изисквания. Поради това няма смисъл системата да се разширява още 
повече с включването на Рамковата директива за водите.

Изменение 572
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от заличава се
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23 октомври 2000 за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Or. en

Изменение 573
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 

заличава се
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момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Or. en

Изменение 574
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите ще се 
разглежда като част от приложение ІІ 
след прилагането ѝ във всички 
държави членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите ще се 
разглежда като част от приложение ІІ 
от 2014 г.

Or. en

(член 11 от Директива 2000/60/EО).

Обосновка

Замърсяването на водите създава разходи за данъкоплатците/държавния бюджет, 
като оказва много сериозно въздействие върху други сектори като снабдяването с 
вода, общественото здраве/здравето на животните, рибарството, туризма и т.н. 
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Това статукво не е ефективно за държавната хазна. Крайният срок за привеждане 
на програмите на РДВ в действие от държавите членки на равнище стопанство е 
22.12.2012 г. (член 11 от РДВ 2000/60/ЕО), поради това не съществува необходимост 
от приемането на делегирани актове, тъй като до влизането в сила на новата ОСП 
след реформата изискването на равнището на държавите членки вече ще 
съществува.

Изменение 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите ще се разглежда 
като част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите се разглежда като 
част от приложение ІІ от 2014 г.

Or. en

Обосновка

Рамковата директива за водите следва да се включи в кръстосаното спазване най-
късно до 2014 г., когато ОСП влиза в сила. Прилагането на Рамковата директива за 
водите не следва да зависи от повсеместното прилагане на директивата във всички 
държави членки, тъй като това би предизвикало забавяне.
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Изменение 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите ще се разглежда 
като част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите ще се разглежда 
като част от приложение ІІ от 2014 г.

Or. en

Обосновка

Понастоящем в голямата си част водите на ЕС не са в доброто екологично 
състояние, за което призовава РДВ. Селското стопанство е сред областите, 
оказващи значителен натиск и представляващи заплаха за пресните води; ето защо 
РДВ трябва да се включи в стандартите за кръстосано спазване. Крайният срок за 
привеждане на програмите на РДВ в действие от държавите членки е декември 
2012 г. (член 11 от Директива 2000/60/EО). Следователно няма нужда от делегирани 
актове, тъй като изискването вече ще съществува с влизането в сила на новата ОСП.

Изменение 577
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите ще се разглежда 
като част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите се разглежда като 
част от приложение ІІ от 2014 г.

Or. en

Изменение 578
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите ще се разглежда 
като част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо селскостопанските 
производители. За да се вземат предвид
тези компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите може да се 
разглежда като част от приложение ІІ 
след прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо селскостопанските 
производители. За да се вземат предвид 
тези компоненти, Комисията представя 
на Европейския парламент и на 
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актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата.

Съвета законодателно предложение 
за преразглеждане на правилата за 
кръстосано спазване най-късно до 31 
декември 2018 г.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че въведените задължения са съразмерни, пряко приложими към 
селскостопанските производители и подлежащи на редовен контрол, предоставеното 
на Комисията правомощие да приема делегирани актове следва да се замени от 
задължение за преразглеждане на регламента до дата, която е в съответствие с 
фазите на прилагане на двете съответни директиви.

Изменение 579
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 23 
октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
ще се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, 
които са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната държава 
членка е нотифицирала Комисията 
относно прилагането на директивата.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове съгласно член 111 за 
целите на изменението на приложение ІІ 
в рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната държава 
членка е нотифицирала Комисията 
относно прилагането на Директива
№ 2000/60/ЕО.
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Or. fr

Изменение 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 
21 октомври 2009 г. за установяване 
на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба 
на пестициди ще се разглежда като 
част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

заличава се

Or. es

Обосновка

Тези параграфи не следва да се включват, докато рамковите директиви за водите и 
пестицидите не бъдат приложени от всички държави членки и не стане възможно 
установяването на точния набор от задължения, пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. Изменението на приложение II и включването на 
съответните изисквания ще е възможно след влизането в сила на тези директиви.
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Изменение 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 
21 октомври 2009 г. за установяване 
на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба 
на пестициди ще се разглежда като 
част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

заличава се

Or. de

Изменение 582
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 
21 октомври 2009 г. за установяване 
на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба 
на пестициди ще се разглежда като 
част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Системата за кръстосано спазване следва да се опрости до по-малко и по-
целенасочени изисквания. Поради това няма логика системата да се разширява още 
повече с включването на директивата за пестицидите.

Изменение 583
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на заличава се
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Европейския парламент и Съвета от 
21 октомври 2009 г. за установяване 
на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба 
на пестициди ще се разглежда като 
част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Or. en

Изменение 584
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 
21 октомври 2009 г. за установяване 
на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба 
на пестициди ще се разглежда като 
част от приложение ІІ след 
прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 

заличава се
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селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Or. en

Изменение 585
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди ще се 
разглежда като част от приложение ІІ 
след прилагането ѝ във всички 
държави членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди се 
разглежда като част от приложение ІІ 
от 2014 г., включително задълженията, 
свързани с интегрираното управление 
на вредителите.
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директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Or. en

Обосновка

Директивата 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди е вече действащ 
европейски закон. Съгласно този закон държавите членки е трябвало да представят 
своите национални планове за действие до 14 декември 2012 г., т.е. доста преди 
влизането в сила на реформираната ОСП през 2014 г.; няма необходимост от 
делегирани актове. Директива 2009/128/ЕО може да спомогне за намаляването на 
зависимостта от външни, невъзобновяеми, скъпоструващи вложения със значителни 
изнесени разходи за токсичност за общественото здраве (особено здравето на 
селскостопанските производители) и околната среда.

Изменение 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди ще се 
разглежда като част от приложение ІІ 
след прилагането ѝ във всички 
държави членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди се 
разглежда като част от приложение ІІ 
от 2014 г.
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директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Or. en

Обосновка

Рамковата директива за устойчива употреба на пестицидите следва да се включи в 
кръстосаното спазване най-късно до 2014 г., едновременно с влизането в сила на ОСП. 
Прилагането на Рамковата директива за устойчива употреба на пестицидите не 
следва да зависи от повсеместното прилагане на директивата във всички държави 
членки, тъй като това би предизвикало забавяне.

Изменение 587
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на Европейския
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди ще се 
разглежда като част от приложение ІІ 
след прилагането ѝ във всички държави 
членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо селскостопанските 
производители. За да се вземат предвид 
тези компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди може 
да се разглежда като част от 
приложение ІІ след прилагането ѝ във 
всички държави членки и 
установяването на задълженията, които 
са пряко приложими спрямо 
селскостопанските производители. За да 
се вземат предвид тези компоненти, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета 
законодателно предложение за 
преразглеждане на правилата за 
кръстосано спазване най-късно до 31 
декември 2015 г.
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Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че въведените задължения са съразмерни, пряко приложими 
спрямо селскостопанските производители и подлежащи на редовен контрол, 
предоставеното на Комисията правомощие да приема делегирани актове следва да се 
замени от задължение за преразглеждане на регламента до дата, която е в 
съответствие с фазите на прилагане на двете съответни директиви.

Изменение 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди ще се 
разглежда като част от приложение ІІ 
след прилагането ѝ във всички 
държави членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди ще се 
разглежда като част от приложени ІІ 
от 2014 г.

Or. en
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Обосновка

The Sustainable Use of Pesticides Directive 2009/128/EC helps reducing externalised costs of 
toxicity for public health and the environment and contributes towards more sustainable 
farming practices. To this end it should be included in cross compliance as soon as possible. 
According to Dir 2009/128/EC, Member States should have presented their national action 
plans by end of 2012. This is well in time for the entry into force of the post reform CAP; 
there is no need for delegated acts.

Изменение 589
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди ще се 
разглежда като част от приложение ІІ 
след прилагането ѝ във всички 
държави членки и установяването на 
задълженията, които са пряко 
приложими спрямо 
селскостопанските производители. За 
да се вземат предвид тези 
компоненти, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 за целите на 
изменението на приложение ІІ в 
рамките на 12 месеца, считано от 
момента, когато последната 
държава членка е нотифицирала 
Комисията относно прилагането на 
директивата, включително 
задълженията, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 21 октомври 
2009 г. за установяване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди се 
разглежда като част от приложение ІІ 
от 2014 г.

Or. en



PE494.482v02-00 102/205 AM\910034BG.doc

BG

Изменение 590
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, по отношение на 2014 и 
2015 г. правилата за кръстосано 
спазване включват също 
поддържането на постоянни пасища. 
Държавите членки, които са били 
членове на Съюза към 1 януари 2004 г. 
гарантират, че земя, която е била 
заета от постоянни пасища към 
датата, посочена в заявленията за 
помощ за площите за 2003 г., се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници. 
Държавите членки, присъединили се 
към Съюза през 2004 г. гарантират, че 
земя, която е била заета от 
постоянни пасища на 1 май 2004 г. се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници. 
България и Румъния гарантират, че 
земя, която е била заета от 
постоянни пасища на 1 януари 2007 г., 
продължава да се поддържа като 
заета от постоянни пасища в 
посочените граници.

заличава се

Or. fr

Изменение 591
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, по отношение на 2014 и 
2015 г. правилата за кръстосано 
спазване включват също поддържането 

Правилата за кръстосано спазване 
включват също поддържането на 
постоянни пасища, както е определено 
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на постоянни пасища. Държавите 
членки, които са били членове на 
Съюза към 1 януари 2004 г. 
гарантират, че земя, която е била 
заета от постоянни пасища към 
датата, посочена в заявленията за
помощ за площите за 2003 г., се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници. 
Държавите членки, присъединили се 
към Съюза през 2004 г. гарантират, че 
земя, която е била заета от постоянни
пасища на 1 май 2004 г. се поддържа 
като заета от постоянни пасища в 
посочените граници. България и 
Румъния гарантират, че земя, която е 
била заета от постоянни пасища на 1
януари 2007 г., продължава да се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници.

в член 4, параграф 1з от Регламент 
(ЕС) № DP/2012. Държавите членки 
гарантират, че земя, която е била
използвана без прекъсване за пасища 
от 1 януари 2007 г. досега, се 
категоризира като постоянни пасища. 
Селскостопанските производители
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 73, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № HZR/2012 за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Or. en

Изменение 592
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, по отношение на 2014 и 
2015 г. правилата за кръстосано 
спазване включват също поддържането 
на постоянни пасища. Държавите 
членки, които са били членове на Съюза 
към 1 януари 2004 г. гарантират, че 
земя, която е била заета от постоянни 
пасища към датата, посочена в 
заявленията за помощ за площите за 
2003 г., се поддържа като заета от 
постоянни пасища в посочените 
граници. Държавите членки, 
присъединили се към Съюза през 2004 г. 
гарантират, че земя, която е била заета 
от постоянни пасища на 1 май 2004 г. се 

Освен това, по отношение на 2014 и 
2015 г. правилата за кръстосано 
спазване включват също поддържането 
на постоянни пасища. Държавите 
членки, които са били членове на Съюза 
към 1 януари 2004 г. гарантират, че 
земя, която е била заета от постоянни 
пасища към датата, посочена в 
заявленията за помощ за площите за 
2003 г., се поддържа като заета от 
постоянни пасища в посочените 
граници, установени от държавата 
членка. Държавите членки, 
присъединили се към Съюза през 2004 г. 
гарантират, че земя, която е била заета 
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поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници. България 
и Румъния гарантират, че земя, която е 
била заета от постоянни пасища на 1 
януари 2007 г., продължава да се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници.

от постоянни пасища на 1 май 2004 г. се 
поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници, 
установени от държавата членка. 
България и Румъния гарантират, че 
земя, която е била заета от постоянни 
пасища на 1 януари 2007 г., продължава 
да се поддържа като заета от постоянни 
пасища в посочените граници, 
установени от държавата членка.

Or. en

Изменение 593
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предходната алинея не се прилага за 
земя, която е била заета от 
постоянни пасища и която трябва да 
бъде залесена, ако такова залесяване е 
съвместимо с околната среда и с 
изключение насажденията с коледни 
елхи и с бързорастящи видове за 
краткосрочно отглеждане.

заличава се

Or. fr

Изменение 594
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предходната алинея не се прилага за 
земя, която е била заета от постоянни 
пасища и която трябва да бъде залесена, 
ако такова залесяване е съвместимо с 

Предходната алинея не се прилага за 
земя, която е била заета от постоянни 
пасища и която трябва да бъде залесена, 
ако такова залесяване е съвместимо с 
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околната среда и с изключение 
насажденията с коледни елхи и с 
бързорастящи видове за краткосрочно 
отглеждане.

околната среда и с изключение 
насажденията с коледни елхи.

Or. en

Изменение 595
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се вземат предвид елементите 
на предходните два параграфа, 
Комисията се оправомощава да 
приеме делегирани актове съгласно 
член 111, съдържащи правилата за 
поддържане на постоянни пасища, 
по-специално за да гарантира, че се 
предприемат мерки за поддържане на 
земята като постоянни пасища на 
ниво селскостопански производители, 
включително и индивидуални 
задължения, които трябва да се 
спазват, например задължението за 
преобразуването на площи в 
постоянни пасища там, където се 
установи намаляване на 
съотношението на постоянните 
пасища.

заличава се

Or. fr

Изменение 596
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация селскостопанските 
производители имат право да 
преобразуват максимум 10 % от 
референтните площи, които са 
задължени да поддържат. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 597
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, посредством актове за 
изпълнение Комисията приема 
методите за определяне на 
съотношението между постоянни 
пасища и земеделска земя, което 
трябва да се поддържа. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

заличава се

Or. fr

Изменение 598
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, посредством актове за заличава се



AM\910034BG.doc 107/205 PE494.482v02-00

BG

изпълнение Комисията приема 
методите за определяне на 
съотношението между постоянни 
пасища и земеделска земя, което 
трябва да се поддържа. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 599
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това, посредством актове за 
изпълнение Комисията приема 
методите за определяне на 
съотношението между постоянни 
пасища и земеделска земя, което трябва 
да се поддържа. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Освен това Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 111, с цел да 
приема методите за определяне на 
съотношението между постоянни 
пасища и земеделска земя, което трябва 
да се поддържа.

Or. de

Изменение 600
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация селскостопанските 
производители, в чиито стопанства 
поне 70 % от площта през 2014 г. е 
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заета от „постоянни пасища“ и 
„трева или други фуражни растения“ 
съгласно определението в член 4, 
параграф 1з от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012, наричани по-долу „изцяло 
затревени референтни площи“, 
поддържат поне същия брой хектари 
тревни пасища, колкото е общата им 
затревена референтна площ. На 
селскостопанските производители се 
позволява да преобразуват максимум 
5 % от референтните площи, които 
са задължени да поддържат. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 601
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира по-опростена 
система за кръстосано спазване с по-
малко и по-целенасочени изисквания, 
не по-късно от края на 2013 г. 
Комисията представя на Парламента 
и Съвета доклад, придружен от 
необходимите предложения за 
намаляване на броя правила в 
приложение II с 25 %. Останалите 
правила следва да се оценят по 
отношение на уместност, значимост 
и измеримост.

Or. en

Обосновка

Системата за кръстосано спазване продължава да безпокои селскостопанските 
производители. Безпокойството произтича както от броя правила, така и от 
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нейната уместност и значимост и за селскостопанските производители, и за 
обществото. Освен това, като следствие от многото различни правила, на отделния 
селскостопански производител може да е трудно да прецени дали е нарушил правило 
или не. За да има система за кръстосано спазване, която буди повече доверие, 
Комисията следва да се задължава да представя предложения за ограничение на броя 
правила, но и да оценява оставащите правила по отношение на уместност, значимост 
и измеримост.

Изменение 602
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение 
ІІ.

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата.

Or. en

Обосновка

Държавите членки/регионите следва да могат да добавят правила, които подхождат 
на техните селскостопански системи в духа на субсидиарността и правото да се 
изисква чиста и безопасна околна среда съгласно ръководния принцип: не следва да има 
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борба кой пръв да стигне дъното.

Изменение 603
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение ІІ.

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. По-специално държавите 
членки насърчават създаването на 
залесени, земеделски и горски системи 
в области, които вече не се използват 
за производствени цели. Държавите 
членки определят на национално или на 
регионално равнище минимални 
стандарти за добро селскостопанско и 
екологично състояние, въз основа на 
рамката, установена в приложение II, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, земеделските практики и 
структурата на стопанствата. Държавите 
членки не определят минимални 
изисквания, които не са установени в 
приложение ІІ.

Or. pl

Изменение 604
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение ІІ.

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение ІІ, 
освен ако съчетаният ефект от тези 
минимални изисквания и 
земеделските практики от полза за 
климата и околната среда, 
установени в дял III, глава 2 от 
Регламент (ЕС) № xxx/xxx [DP] не са 
достатъчни, за да обхванат 
минималните изисквания, определени 
предварително от държава членка 
преди 1 януари 2014 г. В тези случаи 
от съответната държава членка се 
изисква да определи стандартите, 
необходими за гарантирането на 
неотклонното изпълнение на 
изискванията.

Or. en

Обосновка

Както и при предишната проверка на състоянието на реформата, предпазната 
разпоредба е необходима, за да се гарантира, че промените в екологичните условия, 
от които зависят плащанията по стълб I, не крият риск от влошаване на 
стандартите под нивото, прилагано понастоящем в която и да било държава членка, 
като така реално се намалява изходното ниво, над което могат да се извършват 
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плащания във връзка със селското стопанство, околната среда и климата, вместо да 
се преследва планираната цел за неговото повишаване.

Изменение 605
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение ІІ.

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние.

Земеделската площ, за която не е 
приложима основната премия, тъй 
като тя е преминала към по-
естествено свое състояние с по-
високо равнище на биоразнообразие, 
следва да се пази във вид, наложен от 
националните разпоредби, и следва да 
бъде освободена от изискванията за 
поддържане на площта в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. 
Земите под угар съгласно членове 22—
24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, 
член 39 от Регламент (ЕО) 
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№ 1698/2005 и член 29 от Регламент 
(ЕС) [...] [РРСР] се счита, че се 
поддържат в добро селскостопанско и 
екологично състояние, ако са 
изпълнени задълженията по 
агроекологичното споразумение. За да 
се избегне двойното санкциониране, 
пренебрегването на задълженията по 
агроекологичното споразумение не 
може да води до намаляване на 
подкрепата, дължима по настоящия 
член 94 по начина, посочен в член 99 
от настоящия регламент.
Държавите членки определят на 
национално или на регионално равнище 
минимални стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, 
земеделските практики и структурата на 
стопанствата. Държавите членки не 
определят минимални изисквания, 
които не са установени в приложение ІІ.

Or. en

Обосновка

За площите без право на основно плащане не следва да се прилагат изискванията за 
добро селскостопанско и екологично състояние.

Изменение 606
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 

Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
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която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални стандарти за 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, въз основа на рамката, 
установена в приложение II, като 
вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, земеделските практики и 
структурата на стопанствата. Държавите 
членки не определят минимални 
изисквания, които не са установени в 
приложение ІІ.

която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите членки определят 
на национално или на регионално 
равнище обхвата на контрола на 
бенефициерите въз основа на набор 
от общи изисквания за стандарти за 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в член 93, като 
вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, земеделските практики и 
структурата на стопанствата. Държавите 
членки не определят минимални 
изисквания, които не са установени в 
приложение ІІ.

Or. en

Изменение 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези системи, и по-специално 
системата за идентификация и 
регистрация на животните, 
създадена в съответствие с 
Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 
15 юли 2008 г. относно 
идентификацията и регистрацията 
на прасетата46 и Регламенти (ЕО) 
№ 1760/2000 и (EО) № 21/2004, следва 
да са съвместими с интегрираната 
система, както е предвидено в дял V, 
глава ІІ от настоящия регламент.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Given the complications of the implementation of Regulation (EC) No 21/2004 it should not 
form part of the integrated administration and control system.

Изменение 608
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Проверките на изискванията, 
стандартите, актовете или 
областите на кръстосано спазване 
могат да вземат предвид следните 
фактори:
- участието на селскостопанските 
производители в системата за 
предоставяне на консултации на 
селскостопанските производители, 
определена в дял III от настоящия 
регламент;
- участието на селскостопанските 
производители в сертификационна 
система, ако тя обхваща 
съответните изисквания и 
стандарти.

Or. fr

Изменение 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки извършват 
проверки на място с цел да проверят 
дали бенефициерът спазва 
задълженията, посочени в настоящия 

3. Държавите членки извършват 
проверки на място с цел да проверят 
дали бенефициерът спазва 
задълженията, посочени в настоящия 
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дял. дял. Държавите членки представят 
годишен доклад за прилагането и 
резултатите от кръстосаното 
спазване и „зелените“ мерки. 
Европейската комисия представя 
годишен доклад пред Европейския 
парламент относно въздействието на 
тези мерки върху селскостопанското 
производство и тяхното въздействие 
върху околната среда на държавите 
членки.

Or. en

Обосновка

Тъй като „зелените“ мерки ще бъдат новият елемент, който ще се отчита в 
правилата за кръстосано спазване, уместно е Комисията да следи за тяхната 
съгласуваност и в този контекст да дава обратна връзка на Европейския парламент. 
Това е в съответствие с допълнението към съображение 57а (ново).

Изменение 610
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки извършват 
проверки на място с цел да проверят 
дали бенефициерът спазва 
задълженията, посочени в настоящия 
дял.

3. Държавите членки надлежно 
уведомяват за предстоящата 
инспекция, когато извършват проверки 
с цел да проверят дали бенефициерът 
спазва задълженията, посочени в 
настоящия дял.

Or. en

Изменение 611
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки докладват 
ежегодно за прилагането и 
резултатите от контрола на 
кръстосаното спазване и „зелените“ 
мерки на Европейската комисия, 
която на свой ред представя ежегоден 
доклад на Европейския парламент 
относно ефикасността на 
държавата членка или регионалните 
мерки за справяне с дългосрочните 
предизвикателства пред 
устойчивостта в селското 
стопанство.

Or. en

Изменение 612
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение
Комисията приема правила за 
извършване на проверки, за да провери 
дали се спазват задълженията, 
предвидени в настоящия дял.

Комисията се оправомощава да приема
делегирани актове в съответствие с 
член 111 с цел да определи правила за 
извършване на проверки, за да провери 
дали се спазват задълженията, 
предвидени в настоящия дял

Or. de

Изменение 613
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

заличава се

Or. de

Изменение 614
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 111 относно 
общите и хармонизирани правила за 
проверките и кръстосаното спазване.

Or. fr

Изменение 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наказателната мярка, предвидена в 
член 91 се прилага, когато правилата за 
кръстосано спазване не се спазват във 
всеки момент на дадена календарна 
година (наричана оттук нататък 
„съответната календарна година“) и 
съответното неспазване се дължи на 
бенефициера, подал молбата за помощ 
или искането за плащане в съответната 
календарна година.

Наказателната мярка, предвидена в 
член 91 се прилага, когато правилата за 
кръстосано спазване не се спазват във 
всеки момент на дадена календарна 
година (наричана оттук нататък 
„съответната календарна година“) и 
съответното неспазване е резултат от 
умишлено действие или пропуск, 
който се дължи пряко на бенефициера, 
подал молбата за помощ или искането за 
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плащане в съответната календарна 
година.

Or. en

Обосновка

Администрацията следва да прецени дали те считат въпросното неспазване за 
умишлено или не.

Изменение 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наказателната мярка, предвидена в 
член 91 се прилага, когато правилата за 
кръстосано спазване не се спазват във 
всеки момент на дадена календарна 
година (наричана оттук нататък 
„съответната календарна година“) и 
съответното неспазване се дължи на 
бенефициера, подал молбата за помощ 
или искането за плащане в съответната 
календарна година.

Без да накърнява член 91, параграф 2, 
буква а), наказателната мярка, 
предвидена в член 91 се прилага, когато 
правилата за кръстосано спазване не се 
спазват във всеки момент на дадена 
календарна година (наричана оттук 
нататък „съответната календарна 
година“) и съответното неспазване се 
дължи пряко на бенефициера, подал 
молбата за помощ или искането за 
плащане в съответната календарна 
година.

Or. en

Обосновка

Това е изменение, което следва от изменението, което предлага система за ранно 
предупреждение относно кръстосаното спазване. Добавянето на думата „пряко“ е с 
цел последователност с текста на член 91.

Изменение 617
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да 
използва възможността, предвидена в 
първата алинея, през следващата 
година компетентният орган 
предприема необходимите действия 
спрямо извадка от бенефициерите с 
цел да гарантира, че бенефициерът е 
отстранил съответното 
констатирано неспазване. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението 
да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Това заличаване ще опрости използваните от държавите членки административни 
процедури и ще съкрати бюджетните разходи.

Изменение 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка реши да 
използва възможността, предвидена в 
първата алинея, през следващата 
година компетентният орган 
предприема необходимите действия 
спрямо извадка от бенефициерите с 
цел да гарантира, че бенефициерът е 
отстранил съответното 
констатирано неспазване. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението 
да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Според нас предложението на Европейската комисия да се отменят последващите 
проверки при леките нарушения е добро решение. Що се отнася обаче до решението, 
което се състои в ограничаването на контрола, който спада в обсега на правилото de 
minimis за определена група бенефициери (извадка), считаме, че опростяването следва 
да включва цялостното премахване на системния контрол върху нарушенията, за 
които се прилага правилото de minimis.

Изменение 619
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 98а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 98а
Общи критерии за степенуване на 

наказателните мерки
С цел степенуването на сумите, 
посочени в член 99, се прилагат 
следните критерии:
- „тежестта“ на неспазването 
зависи по-специално от значението 
на последствията от неспазването, 
по-специално рискът, който то 
представлява за съответния 
европейски фонд и за 
последователното отчитане на 
целите на съответното изискване 
или стандарт;
- „степента“ на неспазване се 
определя като се вземе предвид по-
специално дали неспазването има 
сериозно влияние или е ограничено до 
самото стопанство;
- при определянето на 
„продължителността“ на 
неспазването компетентният орган 
отчита по-специално очаквания 
период от време, през който трае 
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ефектът, или от възможността 
този ефект да бъде прекратен с 
разумни средства;
- „системно“ неспазване означава, че 
неспазването на едно и също 
изискване, стандарт или задължение 
се определя повече от веднъж в 
рамките на последователен период 
от три календарни години, при 
условие че бенефициерът е бил 
уведомен за предишното неспазване и, 
когато е целесъобразно, е имал 
възможността да вземе 
необходимите мерки да прекрати 
това предишно неспазване;

Or. en

Обосновка

Общите принципи на санкциите следва да са заложени в основния акт. Те са 
възприети от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията (правила за прилагане), член 
47.

Изменение 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 99 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на наказателната мярка Изчисляване на финансовата 
наказателна мярка

Or. ro

Обосновка

Лингвистично изменение, което се отнася до целия член. 

Изменение 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на намаленията и 
изключването се вземат предвид 
тежестта, степента, продължителността 
и системността на констатираното 
неспазване, както и критериите, 
посочени в параграфи 2, 3 и 4.

При изчисляването на намаленията и 
изключването пропорционално се 
вземат предвид сериозността и 
характера на установеното 
нарушение, за да се определи тежестта, 
степента, продължителността и 
системността на констатираното 
неспазване, определено в член 99, буква
а), както и критериите, посочени в 
параграфи 2, 3 и 4.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението, което създава нов член 99, буква а).

Изменение 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от първия 
параграф, намаленията или 
изключенията, които възникват в 
резултат от пропуски в 
кръстосаното спазване по отношение 
на мерките, посочени в членове 29—31 
от Регламент (ЕС) № ... [РРСР], 
засягат само сумите, разпределени по 
тези мерки.

Or. fr

Изменение 623
Janusz Wojciechowski
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Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на 
намалението не надвишава 5 %, а в 
случаите на повторно неспазване —
15 %.

заличава се

Or. en

Изменение 624
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението 
не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване — 15 %.

В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението 
не надвишава 5 % или 2 000 EUR, а в 
случаите на повторно неспазване —
10 % или 4 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Не е съразмерно системата за кръстосано спазване да се основава само на процентно 
намаляване на подпомагането. Това може да доведе до много големи намаления на 
подпомагането за много малки случаи на неспазване, ако са допуснати от големи 
селскостопански производители. Освен това, едно и също нарушение, допуснато от 
двама различни селскостопански производители, не води до еднакво по размер 
намаление на подпомагането. Размерът на намалението на подпомагането ще зависи 
от това дали селскостопанският производител е малък селскостопански 
производител, който получава малък размер субсидии, или голям селскостопански 
производител, който получава голям размер субсидии. Освен това не толкова 
сериозните неспазвания следва да се отчитат като леки. Така съразмерността ще се 
увеличи значително.
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Изменение 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението 
не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване — 15 %.

В случай на неспазване поради 
небрежност, процентът на намалението 
не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване — 15 %, освен в 
изключително сериозни случаи, 
когато процентът не е по-нисък от 
20 % и може да доведе до цялостно 
изключване от една или повече схеми
за подпомагане в продължение на една 
или повече календарни години.

Or. es

Обосновка

Параграф 3 относно случаи на умишлено неизпълнение трябва да бъде заличен, тъй 
като е изключително трудно от правна гледна точка да се докаже, че даден 
селскостопански производител е действал преднамерено или умишлено. Поради това 
„умишлено неспазване“ следва да се замени с „изключително сериозно неспазване“ и 
да се включи в параграф 2, като се запазят предвидените в параграф 3 глоби.

Изменение 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неспазване поради 
небрежност процентът на намалението 
не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване — 15 %.

В случай на неспазване поради 
небрежност, процентът на намалението 
не надвишава 5 %, а в случаите на 
повторно неспазване — 15 %, освен в 
изключително сериозни случаи, 
когато процентът не е по-нисък от 
20 % и може да доведе до цялостно 
изключване от една или повече схеми 
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за подпомагане в продължение на една 
или повече календарни години.

Or. es

Обосновка

Параграф 3 относно случаи на умишлено неизпълнение трябва да бъде заличен, тъй 
като е изключително трудно от правна гледна точка да се докаже, че даден 
селскостопански производител преднамерено не е спазил разпоредбите. Поради това 
„умишлено неспазване“ следва да се замени с „изключително сериозно неспазване“ и 
да се включи в параграф 2, като се запазят предвидените в параграф 3 глоби.

Изменение 627
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. Въпреки 
това, случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните, не се смятат за маловажни. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението да 
предприеме мерки за отстраняването на 
неспазването.

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. Въпреки 
това, случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните или нехуманно отношение 
към животните, не се смятат за 
маловажни. Бенефициерът се уведомява 
за констатацията и за задължението да 
предприеме мерки за отстраняването на 
неспазването.

Or. en

Изменение 628
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. Въпреки 
това, случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните, не се смятат за маловажни. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението да 
предприеме мерки за отстраняването на 
неспазването.

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. Въпреки 
това, случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето на 
животните, не се смятат за маловажни. 
Маловажни нарушения на системите 
за идентификация и регистрация на 
животните, посочени в 
приложение ІІ, ЗИУ7 и ЗИУ8, не се 
считат за пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето 
на животните. Бенефициерът се 
уведомява за констатацията и за 
задължението да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването.

Or. en

Изменение 629
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. Въпреки 
това, случаи на неспазване, които 
представляват пряка опасност за 
общественото здраве или за здравето 
на животните, не се смятат за 
маловажни. Бенефициерът се 
уведомява за констатацията и за 

В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване следва да се 
разглежда като маловажен. 
Бенефициерът се уведомява за 
констатацията и за задължението да 
предприеме мерки за отстраняването на 
неспазването.
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задължението да предприеме мерки за 
отстраняването на неспазването.

Or. en

Изменение 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по 
принцип не е по-нисък от 20 % и 
може да доведе до цялостно 
изключване от една или няколко 
схеми за подпомагане в продължение 
на една или повече календарни години.

заличава се

Or. es

Обосновка

Параграф 3 относно случаи на умишлено неизпълнение трябва да бъде заличен, тъй 
като е изключително трудно от правна гледна точка да се докаже, че даден 
селскостопански производител преднамерено не е спазил разпоредбите. Поради това 
„умишлено неспазване“ следва да се замени с „изключително сериозно неспазване“ и 
да се включи в параграф 2, като се запазят предвидените в параграф 3 глоби.

Изменение 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по 
принцип не е по-нисък от 20 % и 
може да доведе до цялостно 

заличава се
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изключване от една или няколко 
схеми за подпомагане в продължение 
на една или повече календарни години.

Or. es

Обосновка

Параграф 3 относно случаи на умишлено неизпълнение трябва да бъде заличен, тъй 
като е изключително трудно от правна гледна точка да се докаже, че даден 
селскостопански производител е действал преднамерено или умишлено. Поради това 
„умишлено неспазване“ следва да се замени с „изключително сериозно неспазване“ и 
да се включи в параграф 2, като се запазят предвидените в параграф 3 глоби.

Изменение 632
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на умишлено или сериозно
неспазване процентът на намалението 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години. Многократно 
неспазване, допуснато след като 
бенефициерът е бил предупреден или 
наказан, се разглежда като сериозно и 
умишлено. 

Or. en

Обосновка

Ако даден селскостопански производител е бил предупреден или плащането му е било 
намалено в предходни години за системно допускано (напр. екологично) нарушение, 
същият разбира причината и последиците или е имал възможност да потърси 
решение, и пак допуска съзнателно многократни нарушения, те са едновременно 
сериозни и умишлени. Разпоредбите относно наказателните мерки трябва да бъдат 
възможно най-ясни, така че следва да се избягват формулировки, като „по принцип“, 
в противен случай ще възникнат различия при прилагането им.
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Изменение 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на тежко неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

Or. en

Обосновка

Одиторите срещат трудности при установяването на умишленост при случаите на 
неспазване. Тежест на неспазването е много по-обективен критерий, който 
одитните отдели биха могли да използват по по-надежден начин. (Предложението на 
докладчика текстът да се промени на „груба небрежност“ е проблематично, тъй 
като това понятие не е дефинирано никъде.)

Изменение 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на сериозно неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 15 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

Or. en
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Изменение 635
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % или 8 000 EUR
може да доведе до цялостно изключване 
от една или няколко схеми за 
подпомагане в продължение на една или 
повече календарни години.

Or. en

Обосновка

Не е пропорционално системата за кръстосано спазване да се основава само върху 
процентно намаление. Това може да доведе до много големи намаления на 
подпомагането при много малки случаи на неспазване, ако са допуснати от големи 
селскостопански производители. Освен това, едно и също нарушение, допуснато от 
двама различни селскостопански производители, не води до еднакво по размер 
намаление на подпомагането. Размерът на намалението на подпомагането ще зависи 
от това дали селскостопанският производител е дребен и получава само малки по 
размер субсидии или е едър и получава големи по размер субсидии.

Изменение 636
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на плащанията може да
бъде намален или увеличен според 
тежестта, размера, 
продължителността и 
системността на неспазването, като
може да доведе до цялостно изключване 
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от една или няколко схеми за 
подпомагане в продължение на една или 
повече календарни години.

Or. lt

Изменение 637
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на умишлено неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

3. В случай на сериозно неспазване 
процентът на намалението по принцип 
не е по-нисък от 20 % и може да доведе 
до цялостно изключване от една или 
няколко схеми за подпомагане в 
продължение на една или повече 
календарни години.

Or. en

Изменение 638
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на сериозни нарушения, 
допускани многократно в 
продължение на две или повече 
години, или нарушения на няколко 
стандарта или изисквания в 
областта на околната среда и 
общественото здраве за кръстосано 
спазване или, второ, ако след оценка 
на рисковете и/или повторна 
инспекция според отговорния орган 
има съществена опасност 
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стопанството да допусне нарушение 
на стандартите за кръстосано 
спазване с оглед на поддържаните 
неустойчиви селскостопански 
системи съгласно определението в 
член 2, съответният бенефициер се 
изключва окончателно от 
плащанията по ОСП.

Or. en

Обосновка

Когато дадено стопанство извършва многобройни нарушения в областта на околната 
среда и общественото здраве в продължение на много години, по същество то 
представлява неустойчива селскостопанска система. Следователно селскостопански 
производител, който създава опасност от причиняване на допълнителни социални 
разходи под формата на замърсяване на околната среда и кризи/заразяване в 
областта на общественото здраве, следва да бъде изключен окончателно от публично 
финансирано подпомагане. Това се прилага само при сериозни и скъпо струващи 
нарушения, не при маловажни такива, като загуба на няколко ушни марки извън 
епидемичен район.

Изменение 639
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99, за 
финансиране на екологични цели по 
реда на член 5, параграфи 4 и 5 от 
Регламент (ЕС) № [RDR] по 
приоритети 4 и 5 за развитие на 
селските райони.

Or. en
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Обосновка

(Вж. член 5, параграфи 4 и 5 от Регламент [RDR] и приложение ІV от същия: 
Приоритет за РСР 4: възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, 
зависещи от селското и горското стопанство; Приоритет за РСР 5: насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна 
и устойчива на изменението на климата икономика в секторите на селското 
стопанство и храните и в горския сектор).

Изменение 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и
изключванията, посочени в член 99.

Or. es

Обосновка

Процентът от сумите за задържане в размер на 25 % в действащия понастоящем 
регламент следва да се запази.

Изменение 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Or. es
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Обосновка

Процентът в размер на 25 % в действащия регламент следва да се запази.

Изменение 642
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Or. pl

Обосновка

Няма нужда настоящият процент от сумите за задържане в размер на 25 % да се 
намалява на 10 %.

Изменение 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Or. fr

Изменение 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Or. en

Обосновка

Не стават ясни причините, поради които Комисията внася това изменение 
(намаление от 25 % на 10 %). В действащия регламент (член 25 от 
Регламент (ЕС) № 73/2009) се допуска държавите членки да задържат 25 % от 
сумите, получени от прилагането на намаленията.

Изменение 645
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да задържат 
10 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Държавите членки могат да задържат 
25 % от сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията, посочени в член 99.

Or. lt

Изменение 646
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
използват процента от сумите, 
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споменати в алинея 1, като 
допълнително подпомагане за мерки 
по програми за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. pl

Изменение 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – алинея 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) обобщение на резултатите от всички 
налични одити и проверки, извършени 
съгласно плана и подробните 
разпоредби, залегнали в специфичните 
правила за сектора.

v) годишно обобщение, заедно с 
отчетите за разходите на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР, на резултатите от всички 
налични одити и проверки, извършени 
съгласно плана и подробните 
разпоредби, залегнали в специфичните 
правила за сектора.

Or. es

Обосновка

Статистиката за извършените одити заедно с годишния отчет следва да се подават 
на Комисията еднократно преди 1 февруари всяка година. Понастоящем те трябва да 
се подават в различни срокове, посочени в специфични за отделните сектори правила, 
като по-късно стават част от процедурата по годишното уравняване на сметките. 
Понякога те трябва да се подават дори в рамките на проверки, свързани с 
уравняването по съответствие.

Изменение 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – алинея 1 – буква в) – подточка v)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

v) обобщение на резултатите от всички 
налични одити и проверки, извършени 
съгласно плана и подробните 
разпоредби, залегнали в специфичните 
правила за сектора.

v) годишно обобщение, заедно с 
отчетите за разходите на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР, на резултатите от всички 
налични одити и проверки, извършени 
съгласно плана и подробните 
разпоредби, залегнали в специфичните 
правила за сектора.

Or. es

Обосновка

Статистиката за извършените одити заедно с годишните отчети следва да се 
подават на Комисията еднократно преди 1 февруари всяка година. Понастоящем те 
се подават в различни срокове, посочени в специфични за отделните сектори правила, 
като по-късно стават част от процедурата по годишното уравняване на сметките. 
Понякога те трябва да се подават дори в рамките на проверки, свързани с 
уравняването по съответствие.

Изменение 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Доколкото за уведомяването на 
Комисията съгласно настоящия член 
са необходими статистически 
анализи, Комисията предоставя на 
държавите членки нужната 
информация за всеки отделен случай 
своевременно преди началото на 
периода, през който те трябва да се 
провеждат.

Or. de

Изменение 650
Robert Dušek
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Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в полза на бенефициера се 
извършва директно плащане, 
предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, 
във валута, различна от еврото, 
държавите членки конвертират сумата 
на помощта от евро в съответната 
национална валута въз основа на 
последния обменен валутен курс, 
определен от Европейската централна 
банка преди 1 октомври от годината, за 
която е отпусната помощта.

3. Когато в полза на бенефициера се 
извършва директно плащане, 
предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, 
във валута, различна от еврото, 
държавите членки конвертират сумата 
на помощта от евро в съответната 
национална валута въз основа на 
последния обменен валутен курс, 
определен от Европейската централна 
банка преди 1 септември от годината, 
за която е отпусната помощта.

Or. en

Изменение 651
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в полза на бенефициера се 
извършва директно плащане, 
предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, 
във валута, различна от еврото, 
държавите членки конвертират сумата 
на помощта от евро в съответната 
национална валута въз основа на 
последния обменен валутен курс, 
определен от Европейската централна 
банка преди 1 октомври от годината, за 
която е отпусната помощта.

3. Когато в полза на бенефициера се 
извършва директно плащане, 
предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, 
във валута, различна от еврото, 
държавите членки конвертират сумата 
на помощта от евро в съответната 
национална валута въз основа на 
последния обменен валутен курс, 
определен от Европейската централна 
банка преди 1 септември от годината, 
за която е отпусната помощта.

Or. en

Изменение 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne
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Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от параграф 3 
държавите членки могат да 
конвертират сумата на помощта от 
евро в съответната национална 
валута въз основа на средния от 
максимум тридесет последни 
обменни валутни курсове, определени 
от националната централна банка на 
държавата членка или от 
Европейската централна банка преди 
1 октомври от годината, за която е 
отпусната помощта.

Or. en

Обосновка

Следва да има по-голяма гъвкавост при прилагането на обменен курс.

Изменение 653
George Lyon, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от параграф 3 
държавите членки могат да 
конвертират сумата на помощта от 
евро в съответната национална 
валута въз основа на средния от 
максимум пет последни обменни 
валутни курсове, определени от 
националната централна банка на 
държавата членка или от 
Европейската централна банка преди 
1 октомври от годината, за която е 
отпусната помощта.
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Or. en

Обосновка

Това ще създаде по-голяма гъвкавост при прилагането на обменен курс. Така 
държавите членки биха имали възможност да използват усреднен валутен курс, като 
би се намалил присъщият риск, на който са изложени селскостопанските 
производители, при използването на определен на дадена дата обменен курс.

Изменение 654
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от параграф 3 
държавите членки могат да 
конвертират сумата на помощта от 
евро в съответната национална 
валута въз основа на средния от 
максимум тридесет последни 
обменни валутни курсове, определени 
от Европейската централна банка 
преди 1 октомври от годината, за 
която е отпусната помощта.

Or. en

Изменение 655
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством актове за изпълнение 
Комисията може да приема мерки с 
цел гарантиране на спазването на 
законодателството на Съюза, ако 
съществува опасност то да бъде 
застрашено от извънредни 
монетарни практики, свързани с 

заличава се
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националната валута. Когато е 
необходимо, тези мерки могат да 
представляват дерогация от 
съществуващи правила.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.
Европейският парламент, Съветът и 
държавите членки биват уведомявани 
незабавно относно мерките, посочени 
в първа алинея.

Or. de

Обосновка

Член 2 е приложим и напълно достатъчен.

Изменение 656
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се обща рамка за мониторинг и 
оценка с цел да се измерят резултатите 
от общата селскостопанска политика. Тя 
включва всички инструменти, свързани 
с мониторинга и оценката на мерките на 
Общата селскостопанска политика и по-
специално директните плащания, 
предвидени в Регламент (ЕС) № DP/xxx, 
пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № CMO/xxx, мерките за 
развитие на селските райони, 
предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx 
и на прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
регламент.

Създава се обща рамка за мониторинг и 
оценка, която обаче не може да води 
до допълнителни системи за 
плащане, мониторинг или санкции за 
„екологизирането на ОСП“, с цел да се 
измерят резултатите от общата 
селскостопанска политика. Тя включва 
всички инструменти, свързани с 
мониторинга и оценката на мерките на 
Общата селскостопанска политика, и 
по-специално директните плащания, 
предвидени в Регламент (ЕС) № DP/xxx, 
пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № CMO/xxx, мерките за 
развитие на селските райони, 
предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx 
и на прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
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регламент.

Or. de

Изменение 657
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се обща рамка за мониторинг и 
оценка с цел да се измерят резултатите 
от общата селскостопанска политика. Тя 
включва всички инструменти, свързани 
с мониторинга и оценката на мерките на 
Общата селскостопанска политика и по-
специално директните плащания, 
предвидени в Регламент (ЕС) № DP/xxx, 
пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № CMO/xxx, мерките за 
развитие на селските райони, 
предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx 
и на прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
регламент.

Създава се обща рамка за мониторинг и 
оценка, с цел да се измерят резултатите 
от общата селскостопанска политика. Тя 
включва всички инструменти, свързани 
с мониторинга и оценката на мерките на 
Общата селскостопанска политика, и 
по-специално директните плащания, 
предвидени в Регламент (ЕС) № DP/xxx, 
пазарните мерки, предвидени в 
Регламент (ЕС) № CMO/xxx, мерките за 
развитие на селските райони, 
предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx 
и на прилагането на кръстосаното 
спазване, предвидено в настоящия 
регламент. За тази цел Комисията 
използва полезни взаимодействия и се 
основава във възможно най-голяма 
степен върху данни и източници на 
данни, които вече са на 
разположение.

Or. de

Обосновка

Мониторингът и оценката не трябва да увеличават допълнително вече 
съществуващата административна тежест за държавите членки и бенефициерите. 
Затова Комисията следва да използва вече съществуващи източници на данни и да 
постига полезни взаимодействия.

Изменение 658
Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 110 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да осигури ефективно измерване на 
резултатите, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове съгласно член 111 относно 
съдържанието и изграждането на 
тази рамка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има повече подробности относно това какво да се включва в общата 
рамка за мониторинг и оценка, за да се избегне натоварването на администрациите с 
обременяващи изисквания.

Изменение 659
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 1– уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въздействието на мерките от общата 
селскостопанска политика, посочени в 
параграф 1 се измерва във връзка със 
следните цели:

Резултатите от мерките от общата 
селскостопанска политика, посочени в 
параграф 1 се измерват във връзка със 
следните цели:

Or. de

Изменение 660
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) жизнеспособно производство на 
храни, с акцент върху 
селскостопанските доходи, 
селскостопанската производителност и 
стабилността на цените;

а) жизнеспособно производство на 
храни, с акцент върху доходите на
селскостопанските производители, 
маржовете на цените,
себестойността, селскостопанската 
производителност и стабилността на 
цените;

Or. en

Обосновка

See the Bové report on the "Farm input supply chain: structure and implications. 2011/2114" 
(INI), adopted by EP 19/01/2012, also the Bové working document on "Fair revenues for 
farmers: A better functioning food supply chain in Europe" PE439.275v01, of 25.2.2010

Изменение 661
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) капацитет за жизнеспособно 
производство на храни и дългосрочна 
продоволствена сигурност в 
развиващите се държави; по-
специално, последиците от 
търговията с оглед на 
предоставяната от ЕС подкрепа на 
цените при износ от ЕС и 
премахването на пречките, като 
тарифни и търговски бариери, пред 
износа от развиващите се държави в 
съответствие със съгласуваността 
на политиките за развитие (СПР);

Or. en
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Обосновка

A "do no harm" CAP in terms of policy coherence for development (PCD) means a CAP 
which does not jeopardise food production and long term food security or have negative 
impacts on livelihoods of local and smallholder producers in developing countries. Trade, 
agriculture, aid and development policies shall support synergies in this regard and not 
undermine these development objectives.

Изменение 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) външното въздействие върху 
правото на храна, включително 
въздействието върху капацитета за 
производство на храни, върху 
доходите на селскостопанските 
производители и средствата за 
препитание и върху достъпа до земя в 
развиващи се държави и в бедни 
държави, които имат политики, 
целящи намаляване на зависимостта 
им от вноса на храни.

Or. en

Изменение 663
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение
Комисията определя набор от 
показатели, специфични за целите, 
посочени в първата алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 111, с които определя набор от 
показатели, специфични за целите, 
посочени в първата алинея.
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съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

Това е повече от чисто техническо решение.

Изменение 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 
показатели, специфични за целите, 
посочени в първата алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 
показатели, специфични за целите, 
посочени в първата алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3. Показателите са свързани 
със структурата и целите на 
политиката и дават възможност да 
се оценят напредъкът, ефикасността 
и ефективността на политиката 
спрямо определените цели.

Or. en

Изменение 665
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 

Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя набор от 
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показатели, специфични за целите, 
посочени в първата алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

показатели, специфични за целите, 
посочени в първата алинея. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3. Показателите са свързани 
със структурата и целите на 
политиката и дават възможност да 
се оценят напредъкът, ефикасността 
и ефективността на политиката 
спрямо определените цели.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има повече подробности относно това какво да се включва в общата 
рамка за мониторинг и оценка, за да се избегне натоварването на администрациите с 
обременяващи изисквания.

Изменение 666
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Рамката за мониторинг и оценка 
отразява структурата на общата 
селскостопанска политика, както 
следва:
а) относно директните плащания, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ DP/xxx, пазарните мерки, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ ООП/xxx, и прилагането на 
кръстосаното спазване, предвидено в 
настоящия регламент, Комисията 
извършва мониторинг на тези 
инструменти въз основа на докладите 
на държавите членки в съответствие 
с правилата, определени в настоящия 
регламент. Комисията разработва 
многогодишен план за оценка за 
периодични оценки на конкретни 
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инструменти, които се извършват 
под ръководството на Комисията. 
Оценките се извършват своевременно 
от независими оценители.
б) мониторингът и оценката на 
интервенционните мерки на 
политиката за развитие на селските 
райони се извършват в съответствие 
с членове 74—86 от Регламент (ЕС) 
№ RD/xxx.
Комисията гарантира, че 
комбинираното въздействие на 
всички инструменти на общата 
селскостопанска политика, посочени 
в параграф 1, ще бъде измерено и 
оценено във връзка с общите цели, 
посочени в параграф 2. 
Постиженията на общата 
селскостопанска политика при 
постигането на общите ѝ цели се 
измерват и оценяват въз основа на 
общи показатели за въздействието, а 
свързаните конкретни цели — въз 
основа на показатели за 
резултатите. Въз основа на 
предоставените сведения при 
оценките на общата селскостопанска 
политика, включително оценките на 
програмите за развитие на селските 
райони, както и на други значими 
източници на информация, 
Комисията изготвя доклади относно 
измерването и оценката на 
съвкупните резултати от всички 
инструменти на общата 
селскостопанска политика.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има повече подробности относно това какво да се включва в общата 
рамка за мониторинг и оценка, за да се избегне натоварването на администрациите с 
обременяващи изисквания.
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Изменение 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на съответните 
мерки.

Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на съответните 
мерки. В рамките на възможното 
тази информация се основава на 
доказани източници на данни, като 
Системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат.

Or. en

Обосновка

Значителна по обем информация вече е събрана и предоставена от държавите членки 
и бенефициерите. Поради това е важно в бъдеще рамката да се основава на доказани 
източници на данни и всякакви нови изисквания за информация да бъдат сведени до
минимум.

Изменение 668
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на съответните 
мерки.

Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на съответните 
мерки. В рамките на възможното 
тази информация се основава на 
доказани източници на данни, като 
Системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да има повече подробности относно това какво да се включва в общата 
рамка за мониторинг и оценка, за да се избегне натоварването на администрациите с 
обременяващи изисквания.

Изменение 669
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, както и относно 
нуждите от данни и положителното 
взаимодействие между потенциалните 
източници на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 112, параграф 3.

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, като взема 
предвид необходимостта да се избегне 
всякаква излишна административна 
тежест, както и относно нуждите от 
данни и полезните взаимодействия
между потенциалните източници на 
данни. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Значителна по обем информация вече е събрана и предоставена от държавите членки 
и бенефициерите. Поради това е важно в бъдеще рамката да се основава на доказани 
източници на данни и всякакви нови изисквания за информация да бъдат сведени до 
минимум.

Изменение 670
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, както и относно 
нуждите от данни и положителното 
взаимодействие между потенциалните 
източници на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 112, параграф 3.

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, като взема 
предвид необходимостта да се избегне 
всякаква излишна административна 
тежест, както и относно нуждите от 
данни и полезните взаимодействия
между потенциалните източници на 
данни. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има повече подробности относно това какво да се включва в общата 
рамка за мониторинг и оценка, за да се избегне натоварването на администрациите с 
обременяващи изисквания.

Изменение 671
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, както и относно 
нуждите от данни и положителното 
взаимодействие между потенциалните 
източници на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 112, параграф 3.

Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
информацията, която държавите членки 
трябва да изпращат, както и относно 
нуждите от данни и положителното 
взаимодействие между потенциалните 
източници на данни. Такива актове за 
изпълнение не трябва да водят до 
допълнително увеличаване на 
бюрократичната тежест за 
държавите членки и бенефициерите. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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разглеждане, посочена в член 112, 
параграф 3.

Or. de

Изменение 672
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На всеки четири години Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад за прилагането на 
настоящия регламент. Първият
доклад се представя не по-късно от 
31 декември 2017 г.

4. Комисията представя първия доклад 
за прилагането на настоящия член, 
включително първите резултати 
относно въздействието на общата 
селскостопанска политика, на 
Европейския парламент и на Съвета не 
по-късно от 31 декември 2018 г. 
Вторият доклад, включително 
оценката на въздействието на 
общата селскостопанска политика,
се представя не по-късно от 31 декември 
2021 г.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има повече подробности относно това какво да се включва в общата 
рамка за мониторинг и оценка, за да се избегне натоварването на администрациите с 
обременяващи изисквания.

Изменение 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Жалбите от страна на дребните 
селскостопански производители и на 
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засегнатите групи в развиващите се 
държави със сериозни затруднения 
или заплашени от такива 
затруднения, които са пряко или 
косвено причинени от политиките на 
ОСП, следва да бъдат получавани от 
постоянния докладчик на ЕП относно 
съгласуваността на политиките за 
развитие (СПР) и отбелязвани в 
годишния доклад на Комисията. 
Вносителят на жалбата е 
подпомаган от служител по 
изслушванията от Генерална 
дирекция „Земеделие и развитие на 
селските райони“ с цел гарантиране 
на справедливо изслушване по 
темата. Засегнатите групи или 
другите заинтересовани страни имат 
възможност да представят сведения.

Or. en

Обосновка

Вече има служители по изслушванията в ГД „Конкуренция“ и в ГД „Търговия“. 
Необходимо е да се гарантира по-широко участие на промишлеността и 
износителите в областта на селското стопанство в ЕС в процедурата по спазване на 
правата на човека и задълженията, произтичащи от съгласуваността на политиките 
за развитие. Поради това се предлага да има служител по изслушванията в Генерална 
дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“.

Изменение 674
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 110а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110а
Оценка на въздействието върху 

развиващите се държави
1. Съгласно член 208 от ДФЕС 
въздействието на ОСП върху 
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капацитета за производство на храни 
и дългосрочната продоволствена 
сигурност в развиващите се държави 
е предмет на редовни и независими 
оценки, като се отделя специално 
внимание на въздействието върху 
местните и дребните производители. 
Оценката се основава и на сведения, 
предоставени от правителства, 
организации на селскостопански 
производители, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни в 
развиващите се държави, които са 
търговски партньори на ЕС.
2. Посредством делегирани актове 
Комисията определя обхвата и 
процедурата за оценка на 
въздействието, като взема предвид 
съответните международни 
инициативи, по-специално тези на 
специалния докладчик на 
Организацията на обединените нации 
относно правото на храна, на ФАО и 
на Комитета по продоволствена 
сигурност.
3. Комисията представя на Съвета и 
Европейския парламент годишен 
доклад относно резултатите от 
оценката, получените сведения и 
политическия отговор на ЕС.

Or. en

Обосновка

Член 208 от ДФЕС. ФАО и Комитетът по продоволствена сигурност в строгия 
смисъл на думата са две различни организации и следва да бъдат посочени отделно. 

Изменение 675
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 110а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110а
Оценка на въздействието върху 

развиващите се страни
1. Съгласно член 208 ДФЕС 
въздействието на ОСП върху 
капацитета за производство на храни 
и дългосрочната продоволствена 
сигурност в развиващите се страни 
подлежи на редовни и независими 
оценки, като се отделя специално 
внимание на въздействието върху 
местните и дребните производители. 
Оценката се основава и на сведения, 
предоставени от правителства, 
организации на земеделските 
производители, организации на 
гражданското общество и други 
заинтересовани в развиващите се 
страни, които са търговски 
партньори на ЕС.
2. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя обхвата и 
процедурата за оценка на 
въздействието, като взема предвид 
съответните международни 
инициативи, по-специално тези на 
специалния докладчик на 
Организацията на обединените нации 
по правото на храна и на Комитета 
на ФАО по световна продоволствена 
сигурност. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 112, параграф 3.
3. Комисията представя на Съвета и 
Европейския парламент годишен 
доклад относно резултатите от 
оценката, получените сведения и 
политическия отговор на ЕС.

Or. en
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Изменение 676
Julie Girling, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 110а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110а
Глава ІV Регионализация

Когато е целесъобразно и в 
съответствие с конституционните 
им норми, държавите членки могат 
да прилагат разпоредби от общата 
селскостопанска политика на 
регионално равнище

Or. en

Изменение 677
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 110б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110б
Жалбите от страна на дребните 
селскостопански производители и на 
засегнатите групи в развиващите се 
страни със сериозни затруднения или 
заплашени от такива затруднения, 
които са пряко или косвено причинени 
от ОСП, следва да бъдат получавани 
от постоянния докладчик на ЕП 
относно последователността на 
политиките за развитие (ППР) и 
вписани в годишния доклад на 
Комисията. Вносителят на жалбата 
е подпомаган от служител по 
изслушванията от Генерална 
дирекция „Земеделие и развитие на 
селските райони“ с цел гарантиране 
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на справедливо изслушване по 
темата. Засегнатите групи или 
другите заинтересовани страни имат 
възможност да представят 
доказателства.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира по-широк процедурен принос от страна на 
селскостопанската промишленост и износителите от ЕС, за да се осигури спазване 
на правата на човека и на задълженията, свързани с последователността на 
политиките за развитие. В Генерална дирекция „Конкуренция“ и Генерална дирекция 
„Търговия“ вече има служители по изслушванията, които са служители на 
Комисията и получават информация за нарушения на правилата. Поради това се 
предлага в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ да има 
служител по изслушванията.

Изменение 678
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 110в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 110в
По принцип, при договарянето на 
търговски споразумения следва да се 
включват предпазни клаузи за 
отрицателното въздействие на ОСП 
върху дългосрочната продоволствена 
сигурност и сериозните трудности, 
причинени на дребните 
селскостопански производители. 
Такава социална защита се 
предоставя на засегнати групи или 
страни в случай на отрицателно 
въздействие на ОСП. Социална 
предпазна клауза може да се основава 
на член 25, параграф 2, буква б) от 
СИП между Карифорум и ЕС, 
съгласно което предпазна мярка може 
да бъде взета, когато продукт с 
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произход от една от страните се 
внася на територията на другата 
страна в такива големи количества и 
при такива условия, че причинява или 
застрашава да причини смущения в 
сектор на икономиката, особено 
когато тези смущения предизвикват 
значителни социални проблеми.

Or. en

Обосновка

Социална предпазна клауза: прецедент на член 25, параграф 2, буква б) от СИП между 
Карифорум и ЕС

Изменение 679
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирането на правомощия, посочено 
в настоящия регламент, се предоставя 
на Комисията за неопределен период 
от време от момента на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Делегирането на правомощия, посочено 
в настоящия регламент, се предоставя
на Комисията за срок от пет години, 
считано от,..*.

_____________

* Дата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с разпоредбите на Договора от Лисабон. 

Изменение 680
Hans-Peter Mayer
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Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен период от време от 
момента на влизане в сила на настоящия 
регламент.

(2) Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години от момента на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

ЕП следва активно да утвърждава делегирането на правомощия на Комисията и при 
съмнение да не се бори в пленарна зала за възстановяване на законодателните си 
права.

Изменение 681
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок 
Комисията представя доклад 
относно делегираните правомощия. 
Делегирането на правомощия се 
продължава за същия срок, ако 
Европейският парламент и Съветът 
се съгласят с това продължаване не 
по-късно от три месеца преди 
изтичането на всеки срок. За тази цел 
Европейският парламент взема 
решение с мнозинство от своите 
членове, а Съветът — с 
квалифицирано мнозинство.

Or. de
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Обосновка

ЕП следва активно да утвърждава делегирането на правомощия на Комисията и при 
съмнение да не се бори в пленарна зала за възстановяване на законодателните си 
права.

Изменение 682
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на този петгодишен 
срок. Делегирането на правомощия се 
продължава автоматично за срокове 
с еднаква продължителност, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (А7-0209/2011 от 25.5.2011 г.) заема в процеса на привеждане в съответствие 
с разпоредбите на Договора от Лисабон. 

Изменение 683
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок 
Комисията представя доклад 
относно делегираните правомощия. 
Делегирането на правомощия се 
продължава автоматично за същия 
срок, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не отменят 
продължаването не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. de

Изменение 684
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Приложение 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимален обхват на системата от 
съвети в селското стопанство в 
областта на адаптиране и 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата, 
биологичното разнообразие, 
защитата на водите, 
оповестяването за болести по 
животните и растенията и 
иновациите, съгласно член 12, 
параграф 2, буква в)

Обхват на системата от съвети в 
селското стопанство, включващ мерки 
за развитие на селските райони и 
следователно надхвърлящ 
кръстосаното спазване и 
обвързването с околната среда
съгласно член 12, параграф 3, буква в)

Or. en

Изменение 685
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за възможните
въздействия на изменението на климата 
в съответните региони, за емисиите 
на парникови газове от съответните 
земеделски практики и за приноса на 
селскостопанския сектор за смекчаване 
на последиците чрез подобрени 
земеделски и агролесовъдни практики и 
чрез разработването на проекти за 
възобновяема енергия в земеделските 
стопанства и подобряване на 
енергийната им ефективност.

– Информация за настоящите и 
прогнозните бъдещи въздействия на 
изменението на климата, за емисиите на 
парникови газове от съответните 
земеделски практики и за приноса на 
селскостопанския сектор за смекчаване 
на последиците чрез подобрени 
земеделски и агролесовъдни практики и 
чрез разработването на проекти за 
възобновяема енергия от източници 
като слънце, вятър и отпадъци в 
земеделските стопанства и начини за
подобряване на енергийната им 
самостоятелност и постигане на 
енергийна ефективност в земеделските 
стопанства, например схеми за 
планиране на енергийна ефективност.

Or. en

Обосновка

Съгласно съществуващия широк научен консенсус изменението на климата вече засяга 
земеделската земя и вероятно ще има последици върху всеки регион.

Изменение 686
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация, която помага на 
селскостопанските производители да 
планират как най-добре да 
инвестират в създаването на 
устойчивост на селскостопанските 
им системите към изменението на 
климата, и кои фондове на ЕС могат 
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да използват за тази цел; по-
конкретно, информация за 
приспособяване на земеделската земя 
към климатичните колебания и по-
дългосрочните изменения, и 
информация за това, как да приемат 
агрономически мерки за повишаване 
на устойчивостта на 
селскостопанските им системи на 
наводнения и суши и за подобряване и 
оптимизиране на нивата на въглерод 
в почвата.

Or. en

Обосновка

Това ще помогне на селскостопанските производители да планират как най-добре да 
инвестират в създаването на устойчивост на селскостопанските им системи към 
изменението на климата и кои фондове на ЕС могат да използват за тази цел.

Изменение 687
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – тире 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за оптимизиране на 
производството и намаляване на 
производствените разходи чрез 
насърчаване на пасищни системи за 
преживни животни, отглеждани на 
пасища, вместо използването на соя 
от внос, включително информация за 
оптимизиране на потенциала на 
временните пасища със смески от 
житни и бобови култури и др.

Or. en
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Изменение 688
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – тире 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за положителната 
зависимост между устойчивостта на 
биологичното разнообразие и на 
агроекологичната система и 
разпространението на риска, както и 
връзката между монокултурите и 
уязвимостта от щети по 
културите/загуба на реколтата от 
вредители и екстремни климатични 
явления

Or. en

Изменение 689
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 2 – тире 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за това, как успешно 
да се предотврати 
разпространението на инвазивни 
видове и защо това е важно за 
ефективното функциониране на 
екосистемата и устойчивостта на 
измененията на климата, 
включително информация за достъпа 
до финансиране за схемите за 
ликвидиране, които предполагат 
допълнителни разходи

Or. en
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Изменение 690
Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 2 – тире 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Насоки, целящи насърчаване на 
интелигентно взаимодействие между 
частни земеделски райони с цел 
повишаване на защитата на 
биологичното разнообразие и по-
ефективно използване на 
земеделските ресурси в съответствие 
с принципите за Интегрирано 
управление на културите, установени 
в Директивата за устойчиво 
използване на пестициди.

Or. en

Обосновка

Интелигентното сътрудничество между съседни земеделски райони е един от 
елементите, който значително допринася за по-добрата защита на биологичното 
разнообразие чрез по-ефективно използване на природните ресурси. Следва да се 
разработят насоките, целящи насърчаването на този вид сътрудничество между 
тях, които гарантират предоставянето на информация и на насоки на 
селскостопанските производители (следва да се разработят от държавите членки) за 
това, как да стимулират взаимодействието между своите стопанства и да намалят 
въздействието върху околната среда и биологичното разнообразие от дейностите си. 
По-специално Директивата за устойчиво използване на пестици и Интегрираното 
управление на вредителите осигуряват отлична рамка за такова взаимодействие.

Изменение 691
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 3– уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опазване на водите: Опазване на водите и ефективен цикъл 
на хранителните вещества:
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Or. en

Изменение 692
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Правилно използване на продуктите за 
растителна защита, както е предвидено 
в член 55 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, по-специално спазването 
на общите принципи на интегрираното 
управление на вредителите, както е 
посочено в член 14 от Директива 
2009/128/ЕО за създаване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди.

– Правилно използване на продуктите за 
растителна защита, както е предвидено 
в член 55 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, по-специално спазването 
на общите принципи на интегрираното 
управление на вредителите, както е 
посочено в член 14 от Директива 
2009/128/ЕО за създаване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчива употреба на пестициди. По-
специално съвети за интегрирано 
управление на вредителите и 
използване на нехимични 
алтернативи на пестицидите, 
включително използване на мерки за 
биологичен контрол като средство за 
намаляване на броя на вредителите 
или смекчаване на последиците от 
тях, като например използването на 
естествени врагове и естествени 
вещества и микроорганизми за 
укрепване на растенията, както и 
стандарти за безопасност при 
работа.

Or. en

Изменение 693
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 3 – тире 5а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за ползите от 
затворените системи и ефективния 
цикъл на хранителните вещества в 
стопанството/на местно равнище за 
производствените разходи в 
стопанството и намаляване на 
публичните разходи в частта им за 
екстернализирани разходи, както и 
информация за плановете за 
управление на хранителните 
вещества.

Or. en

Изменение 694
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 3 – тире 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за устойчиви 
напоителни системи с ниско налягане 
и за това, как да се оптимизират 
системи, захранвани с дъждовна вода, 
с цел насърчаване на ефективно 
използване на водата.

Or. en

Изменение 695
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 3 – тире 5в (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за намаляване на 
използването на вода при напояване, 
включително избор на култури, 
подобряване на почвения хумус, с цел 
увеличаване на задържането на вода,
и намаляване на необходимостта от 
напояване.

Or. en

Изменение 696
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оповестяване на болести по животните 
и растенията:

Болести по животните и растенията:

Or. en

Обосновка

Съветите, свързани с болестите, следва да не се ограничават само до задължения за 
оповестяване, а да бъдат насочени поне към причините за болестта

Изменение 697
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 4 – тире 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г., за създаване 
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на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба 
на пестициди, включваща 
задължения, свързани с 
интегрираното управление на 
вредителите.

Or. en

Изменение 698
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на здрава и плодородна 
почва:
– Информация за повишаване на 
почвената биота и подобряване на 
структурата на почвата чрез прости 
агрономически мерки като 
сеитбооборот и торене и 
въздействията върху дългосрочното 
плодородие, производствения 
капацитет и отводняването; 
прекомерното използване на 
изкуствени торове и последиците за 
доброто състояние на почвата, 
замърсяването на водите и 
производствените разходи на 
стопанствата; намаляване чрез 
сеитбооборот на натрупването на 
вредители и нашествията от 
вредители.

Or. en

Изменение 699
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновации: Иновации (хоризонтални за всички 
споменати по-горе теми):

Or. en

Изменение 700
Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за дейности, насочени 
към иновациите.

– Информация за целите на 
Европейското партньорство за 
иновации „Селскостопанска 
производителност и устойчивост“, 
посочени в член 61 от Регламент 
(ЕС) RD.

Or. en

Обосновка

Работата и дейността на ЕПИ „Селскостопанска производителност и 
устойчивост“ не може да бъде отделена от Системата за съвети в селското 
стопанство. Тяхната взаимозависимост и свързаност следва да бъде допълнително 
развита, за да се увеличат максимално ползите от тях и техният обхват. 
Въвеждането на информация за целите на ЕПИ и за съществуващите оперативни 
групи и техните задачи в рамките на минималния обхват на Системата за съвети в 
селското стопанство ще гарантира, че селскостопанските производители са 
осведомени за текущите дейности и ще насърчава допълнително взаимодействията 
между двата инструмента.

Изменение 701
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за съществуващите 
оперативни групи, създадени съгласно 
член 62 от Регламент (ЕС) RD, 
включително техните задачи и 
насърчаване на обмена и 
сътрудничеството с тях, когато е 
целесъобразно.

Or. en

Обосновка

Работата и дейността на ЕПИ „Селскостопанска производителност и 
устойчивост“ не може да бъде отделена от Системата за съвети в селското 
стопанство. Тяхната взаимозависимост и свързаност следва да бъде допълнително 
развита, за да се увеличат максимално ползите и тях и техният обхват. 
Въвеждането на информация за целите на ЕПИ и за съществуващите оперативни 
групи и техните задачи в рамките на минималния обхват на Системата за съвети в 
селското стопанство ще гарантира, че селскостопанските производители са 
осведомени за текущите дейности и ще насърчава допълнително взаимодействията 
между двата инструмента.

Изменение 702
Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Информация за програмите за 
развитие на селските райони, 
насочени към изпълнението на 
приоритетите за трансфер на знания 
и иновации в селското стопанство, 
както се посочва в член 5, параграф 1 
от Регламент (ЕС) RD.

Or. en
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Обосновка

Предоставянето на информация на селскостопанските производители относно 
съществуващите програми за развитие на селските райони, насочени към 
изпълнението на приоритетите за трансфер на знания и иновации в селското 
стопанство, ще улесни участието на селскостопанските производители в тези 
програми и ще допринесе за ускоряването на прехода към по-иновационно, 
производително и конкурентоспособно селско стопанство.

Изменение 703
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – алинея 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обмен на най-добри практики, 
обучение и изграждане на капацитет 
(хоризонтални за всички посочени по-
горе теми)

Or. en

Изменение 704
Brian Simpson

Предложение за регламент
Приложение 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, 
член 5, букви а), б) и г)
(Настоящото изменение се прилага за 
ЗИУ 2 „Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7)“

Or. en
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Обосновка

От съществено значение за защитата на птиците, обитаващи обработваеми земи, е 
да бъдат възстановени в Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) 
разпоредбите на член 5, букви а), б) и г) от Директивата за птиците, отнасящи се до 
умишленото убиване или улавяне на диви птици, умишленото разрушаване или 
увреждане на техните гнезда и яйца и умишленото обезпокояване на птиците.

Изменение 705
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение II – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЗИУ: Законоустановени изисквания за 
управление

ЗИУ: Законоустановени изисквания за 
управление

ДСЕС: Стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние на земята

ДСЕС: Стандарти за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние на системите за земеделие

Or. en

Изменение 706
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – заглавие на основния въпрос „Води“

Текст, предложен от Комисията Изменение

Води Опазване на водите и ефективен 
цикъл на хранителните вещества

Or. en

Изменение 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1 – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 4 и 5 Спазване на програмата за действие и 
на кодексите за добра 
селскостопанска практика, 
установени от държавите членки 
съгласно членове 4 и 5 за стопанства в 
райони, които са уязвими на 
замърсяване с нитрати

Or. es

Изменение 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1 – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 4 и 5 Спазване на програмата за действие и 
на кодекса за добра практика за 
стопанства в уязвими райони

Or. es

Обосновка

Вместо позоваване на членове от директиви, отнасящи се до общи задължения на 
държавите членки, следва да има позоваване на конкретни изисквания, които 
бенефициерите трябва да изпълнят.

Изменение 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Предложение за регламент
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Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 година за 
установяване рамка за действията на 
Общността в областта на 
политиката за водите

Or. en

Обосновка

В приложение ІІ следва да бъде включено като ЗИУ правната основа на рамковата 
директива за водите (РДВ). Крайният срок за привеждане на програмите на РДВ в 
действие от държавите членки е декември 2012 г. (член 11 от Директива 2000/60/EО). 
Следователно няма нужда от делегирани актове, тъй като изискването вече ще 
съществува с влизането в сила на новата ОСП. В рамките на РДВ следва да се 
съдържа ясно позоваване на подробните правила за прилагане, посочени в член 11, 
параграф 3. Освен това определянето на цените на водата в селското стопанство е 
от съществено значение за по-ефективното разпределяне на водните ресурси и 
поради това трябва да се прилага в целия ЕС (член 9 от РДВ — срок 2010 г.).

Изменение 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1а (ново) – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9, член 11, параграф 3, буква д), 
член 11, параграф 3, буква ж), член 11, 
параграф 3, буква з), член 11, 
параграф 3, буква и), член 11, 
параграф 3, буква й)

Or. en

Обосновка

В приложение ІІ следва да бъде включено като ЗИУ правната основа на рамковата 
директива за водите (РДВ). Крайният срок за привеждане на програмите на РДВ в 
действие от държавите членки е декември 2012 г. (член 11 от Директива 2000/60/EО). 
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Следователно няма нужда от делегирани актове, тъй като изискването вече ще 
съществува с влизането в сила на новата ОСП. В рамките на РДВ следва да се 
съдържа ясно позоваване на подробните правила за прилагане, посочени в член 11, 
параграф 3. Освен това определянето на цените на водата в селското стопанство е 
от съществено значение за по-ефективното разпределяне на водните ресурси и 
поради това трябва да се прилага в целия ЕС (член 9 от РДВ — срок 2010 г.).

Изменение 711
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 година за 
установяване рамка за действията на 
Общността в областта на 
политиката за водите

Or. en

Изменение 712
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1а (ново) – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9, член 11, параграф 3, буква д), 
член 11, параграф 3, буква ж), член 11, 
параграф 3, буква з), член 11, 
параграф 3, буква и), член 11, 
параграф 3, буква й)

Or. en

Изменение 713
Bas Eickhout
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 
23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите

Or. en

Изменение 714
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1а (ново) – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9, член 11, параграф 3, буква д), 
букви ж—й)

Or. en

Изменение 715
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ДСЕС 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на подпочвените води от 
замърсяване: забрана за директно 
изхвърляне в подпочвените води и 
мерки за предотвратяване на прякото 
замърсяване на тези води чрез 
изхвърляне на земята и последващо 
просмукване в почвата на опасни 

заличава се
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вещества, изброени в приложението 
към Директива 80/68/ЕИО

Or. fr

Изменение 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ДСЕС 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на подпочвените води от 
замърсяване: забрана за директно 
изхвърляне в подпочвените води и 
мерки за предотвратяване на прякото 
замърсяване на тези води чрез 
изхвърляне на земята и последващо 
просмукване в почвата на опасни 
вещества, изброени в приложението 
към Директива 80/68/ЕИО

Правилно прилагане на продуктите за 
растителна защита; да се използват 
единствено разрешени продукти, в 
препоръчаните количества и в 
съответствие с указанията на 
етикета. Да се води регистър за 
наименованието на използвания 
продукт, формулировката му, датата 
и парцела земя, където е бил 
приложен, лицето, което го прилага и 
степента на квалификация на това 
лице, приложеното количество и 
метода на прилагане

Or. es

Обосновка

Директива 2000/60/ЕО ще бъде включена в съответните задължения за кръстосано 
спазване след транспонирането ѝ от държавите членки в националните им 
законодателства. Следователно това изискване трябва да отпадне и да бъде 
заменено от изискване с превантивен характер, което може да бъде проверено.

Изменение 717
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент



PE494.482v02-00 180/205 AM\910034BG.doc

BG

Приложение ІІ – основен въпрос „Води“ – ЗИУ 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максимална гъстота на отглеждане 
на животни за абсорбционния 
капацитет на района на 
стопанството

Or. en

Изменение 718
Albert Deß

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимална почвена покривка заличава се

Or. de

Изменение 719
Diane Dodds

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимална почвена покривка заличава се

Or. en

Изменение 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
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Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимална почвена покривка На наклонен терен, където се 
отглеждат дървесни култури, 
поддържане на почвената покривка с 
тревиста растителност (дива или 
засята), освен когато тя може да се 
конкурира за хранителни вещества с 
културите

Or. es

Обосновка

Формулировката на Комисията е много обща и би могла да създаде проблеми при 
прилагането на законодателството.

Изменение 721
Albert Deß

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимално управление на земите 
съобразно специфичните местни 
условия с цел ограничаване на 
ерозията

заличава се

Or. de

Изменение 722
Diane Dodds

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимално управление на земите 
съобразно специфичните местни 

заличава се 
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условия с цел ограничаване на 
ерозията 

Or. en

Изменение 723
Diane Dodds

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на нивото на органични 
вещества в почвата, включително 
забрана за изгаряне на стърнищата 
от полски култури

заличава се 

Or. en

Изменение 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на нивото на органични 
вещества в почвата, включително
забрана за изгаряне на стърнищата от 
полски култури

Забрана за изгаряне на стърнищата от 
полски култури, с изключение по 
фитосанитарни съображения и при 
отпадъци от резитба и кастрене

Or. es

Обосновка

Това е една от практиките, причиняващи най-много щети.

Изменение 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на нивото на органични 
вещества в почвата, включително 
забрана за изгаряне на стърнищата от 
полски култури

Поддържане на нивото на органични 
вещества в почвата чрез подходящи 
практики, включително забрана за 
изгаряне на стърнищата от полски 
култури

Or. en

Изменение 726
Albert Deß

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран

заличава се

Or. de

Изменение 727
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран

заличава се

Or. fr
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Изменение 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран.

заличава се

Or. en

Обосновка

Защитата на влажните зони и почвите, богати на въглерод, включително забраната 
за първа оран, е силно дискриминираща за някои държави членки. Делът на почвите, 
богати на въглерод, е много по-висок в някои държави членки, отколкото в други. 
Подобна мярка не следва да се въвежда на равнище индивидуални земеделски 
стопанства. В много случаи е възможно забраната за първата оран да 
възпрепятства необходимото структурно развитие на индивидуалното земеделско 
стопанство.

Изменение 729
Diane Dodds

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран

заличава се

Or. en

Изменение 730
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
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Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за оран и преобразуване

Or. en

Обосновка

По-логична формулировка, ако целта е да се предотврати изпускането на въглерод 
посредством орането: ако дадена торфена почва, богата на въглерод, или влажна 
зона е била изорана преди много години, тя ще остане извън правилото, но все пак ще 
има значително изпускане на въглерод и минерализация.

Изменение 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран1

Защита на влажните зони, торфищата 
и торфените блата, включително 
забрана за първа оран1

____________________ ____________________
Разораването на влажни зони и земи, 
богати на въглерод, които са били 
определени като обработваема земя най-
късно през 2011 г. съгласно член 2, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 1120/2009 
и които отговарят на определението за 
обработваема земя, посочено в член 4, 
буква е) от Регламент (ЕС) № DP/xxx, не 
се разглежда като първа оран.

Разораването на влажни зони, торфища 
и торфени блата, които са били 
определени като обработваема земя най-
късно през 2011 г. съгласно член 2, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 1120/2009 
и които отговарят на определението за 
обработваема земя, посочено в член 4, 
буква е) от Регламент (ЕС) № DP/xxx, не 
се разглежда като първа оран.

Or. es

Изменение 732
Diane Dodds



PE494.482v02-00 186/205 AM\910034BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран1

Защита на влажните зони и почвите, 
богати на въглерод, включително 
забрана за първа оран1

____________________ ____________________
1Разораването на влажни зони и земи, 
богати на въглерод, които са били 
определени като обработваема земя 
най-късно през 2011 г. съгласно член 2, 
буква а) от Регламент (ЕО) 
№ 1120/2009 и които отговарят на 
определението за обработваема земя, 
посочено в член 4, буква е) от 
Регламент (ЕС) № DP/xxx, не се 
разглежда като първа оран.

1Разораването на пасища, които 
незабавно биват повторно засети с 
трева, не се разглежда като първа оран.

Or. en

Изменение 733
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 2 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, 
член 5, букви а), б) и г)

Or. en

Обосновка

Членовете от директивата относно опазването на дивите птици бяха премахнати 
от ЗИУ. Те касаят умишленото убиване или улавяне на диви птици, увреждането на 
техните яйца и гнезда и обезпокояването на птици. Ние бихме желали тези членове да 
бъдат върнати в ЗИУ поради наличието на недвусмислени доказателства, че 
умишленото убиване на птици, по-специално на грабливи и пойни птици, е актуален 
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проблем в земеделските земи и за бенефициерите по ОСП. Заплахата за санкции 
относно плащанията по ОСП представлява изключително ефективно възпиращо 
средство.

Изменение 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 2 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, 
член 5, букви а), б) и г)

Or. en

Изменение 735
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 2 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, 
член 5, букви а), б) и г)

Or. en

Обосновка

Повторното включване на членовете, които бяха отстранени от списъка с 
приложимите членове за изискванията на ЗИУ (член 5, букви а), б) и г) от Директива 
2009/147/ЕО) относно опазването на дивите птици, касаеща умишленото убиване или 
улавяне на диви птици, увреждането на техните яйца и гнезда и обезпокояването на 
птици.
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Изменение 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 2 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, 
член 5, букви а), б) и г)

Or. en

Обосновка

Комисията премахна от настоящите изисквания на ЗИУ член 5, букви а), б) и г) от 
Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици. Те касаят умишленото 
убиване или улавяне на диви птици, увреждането на техните яйца и гнезда и 
обезпокояването на птици. Съществуват недвусмислени доказателства, че 
умишленото убиване на птици, по-специално на грабливи и пойни птици, е актуален 
проблем в земеделските земи и за бенефициерите по ОСП. Поради това направеното 
допълнение към ДСЕС, което включва забрана за рязане на живи плетове и дървета по 
време на размножителния период на птиците не е достатъчно, за да оправдае 
премахването на членовете от директивата за птиците. 

Изменение 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 2 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Спазване на мерките, установени от 
държавите членки за SBPA съгласно 
член 4, параграф 4

Or. es
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Изменение 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 2 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Спазване на ограниченията за 
селскостопанска дейност в райони, 
които са важни за дивите птици, и 
на приложимите задължения в 
специалните защитени зони за птици

Or. es

Обосновка

Вместо позоваването на членовете от директивите, касаещи общите задължения на 
държавите членки, следва да се упоменат специфичните задължения, които трябва 
да спазват бенефициерите.

Изменение 739
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2 Член 6, параграфи 1 и 2, член 6, 
параграфи 3 и 4, член 13, параграф 1, 
буква а)

Or. en

Обосновка

Повторното включване на членовете, премахнати от списъка с приложими членове за 
ЗИУ (член 6, параграфи 3 и 4 и член 13, параграф 1, буква а) от Директива 92/43/ЕИО 
за опазване на естествените местообитания), касаещи въздействията на решенията 
за планиране и други проекти, които биха могли да имат значителен ефект за 
териториите по Натура 2000, смекчаването на отрицателните последствия от 
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евентуалното увреждане на териториите при продължаване на дейността, както и 
на умишленото унищожаване на защитени видове диви растения.

Изменение 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2 Член 6, параграфи 1 и 2, член 6, 
параграфи 3 и 4, член 13, параграф 1, 
буква а)

Or. en

Обосновка

Комисията премахна от настоящите изисквания на ЗИУ член 6, параграфи 3 и 4 и 
член 13, параграф 1, буква а) от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на 
естествените местообитания. Те касаят изискването националните органи да 
извършват оценка на плановете и проектите, които могат да имат значителен 
ефект за териториите по Натура 2000 и да смекчават последствията от 
увреждането на територията в случай че проектът се осъществи. Няма основания за 
премахването на тези членове от ЗИУ.

Изменение 741
Andrea Zanoni

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2 Член 6, параграфи 1, 2, 3 и 4, член 13, 
параграф 1, буква а)

Or. en

Обосновка

Членовете от директивата относно опазването на естествените местообитания 
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бяха премахнати от ЗИУ. Те касаят изискването националните органи да извършват 
оценка на плановете и проектите, които могат да имат значителен ефект за 
териториите по Натура 2000 и да смекчават последствията от увреждането на 
територията при продължаване на дейността, както и от умишленото 
унищожаване на защитени видове диви растения. Бихме искали тези членове да бъдат 
върнати в ЗИУ.

Изменение 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2 Член 6, параграфи 1 и 2, член 13, 
параграф 1, буква а)

Or. en

Изменение 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2 Спазване на задължителните мерки, 
установени от държавите членки за 
опазване на естествените 
местообитания на дивата флора и 
фауна съгласно член 6, параграфи 1 и 2.

Or. es

Изменение 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2 Спазване на плановете за управление, 
съставени за специалните защитени 
територии

Or. es

Обосновка

Вместо позоваването на членовете от директивите, касаещи общите задължения на 
държавите членки, следва да се упоменат специфичните задължения, които трябва 
да спазват бенефициерите.

Изменение 745
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходящи мерки, породени от 
Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди

Or. en

Изменение 746
Albert Deß

Предложение за регламент
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Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки 
и дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на 
живи плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и 
възможни мерки за избягване на 
инвазивни видове и вредители

заличава се

Or. de

Изменение 747
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки 
и дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на 
живи плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и 
възможни мерки за избягване на 
инвазивни видове и вредители

заличава се

Or. fr

Изменение 748
Bas Eickhout
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки и 
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и възможни
мерки за избягване на инвазивни видове 
и вредители 

Опазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, естествени и 
полуестествени местообитания, жив 
плет, езера, канавки и дървета в редица, 
в група или изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците; запазване на 
всички полуестествени 
местообитания1 върху земеделска 
земя, включително полуестествени 
пасища, гори, храсти и влажни зони. 
Земеделските производители не 
трябва да предприемат ново 
отводняване, оран, сеч, заравняване, 
повторно засяване или обработка на 
некултивирана земя или 
полуестествени местообитания без 
предварителното одобрение на 
съответните органи; поддържане на 
трайни насаждения в добро 
вегетативно състояние; и подходящи
мерки за избягване на инвазивни видове 
и вредители 
____________________
1Полуестествените местообитания 
обхващат растителност, която се 
поддържа чрез паша и/или подрязване, 
но която не се оре, засява, подхранва с 
изкуствени торове или третира с 
биоциди.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение касае, първо, естествените и полуестествени 



AM\910034BG.doc 195/205 PE494.482v02-00

BG

местообитания, които могат да бъдат особености на ландшафта и, второ,
полуестествените местообитания, които не са включени като такива. 
Полуестествените местообитания могат да бъдат използвани директно в 
земеделието (паша/коситба) или индиректно, т.е. те имат агроекологична стойност 
като хранителни ресурси/убежища за опрашители/естествени хищници за вредители 
и т.н.

Изменение 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки и 
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и възможни 
мерки за избягване на инвазивни 
видове и вредители

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки и 
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и 
предприемане на всички допустими 
мерки за избягване на израстването 
на нежелана растителност, 
например инвазивни видове, върху 
селскостопански земи.

Or. en

Изменение 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
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приложимо, жив плет, езера, канавки и
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на 
живи плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и възможни 
мерки за избягване на инвазивни видове 
и вредители

приложимо, жив плет, езера, канавки,
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, и възможни 
мерки за избягване на инвазивни видове 
и вредители

Or. es

Обосновка

С оглед на направеното предложение в настоящия документ, тези общи мерки за 
защита на птиците вече са включени в RGL2.

Изменение 751
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки и 
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците и възможни
мерки за избягване на инвазивни видове 
и вредители

Запазване на особеностите на 
ландшафта, включително, където е 
приложимо, жив плет, езера, канавки и 
дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, 
включително забрана за рязане на живи 
плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на 
отглеждане при птиците; и подходящи
мерки за избягване на инвазивни видове 
и вредители

Or. en

Обосновка

Агресивно доминиращите инвазивни видове драстично намаляват биологичното 
разнообразие и понижават устойчивостта на агроекосистемите/полуестествените 
екосистеми на наводнения, суши и нападения от вредители, които само ще се 
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увеличават с измененията в климата. Следва да има поне изискване за докладване и 
предприемане на основни мерки. Пълното заличаване на изискването не е решение: 
публичните средства могат да се спестят чрез предприемане на предварителни бързи 
мерки — колкото по-дълго продължи инвазията, толкова по-скъпо и трудно ще бъде 
нейното отстраняване.

Изменение 752
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимално поддържане на 
земеделската земя, за да се гарантира, 
че тя се поддържа в състояние, което 
не позволява влошаване на 
ландшафта и биологичното 
разнообразие. Стандартите следва да 
включват гъстота на отглеждане на 
добитък и/или подходящи режими за 
паша/коситба, както и поддържане 
на трайните насаждения в добро 
вегетативно състояние

Or. en

Обосновка

Стандартите за минимално поддържане не следва да се ограничават до запазване на 
особеностите на ландшафта, като например живи плетове и дървета. Те следва да 
имат за цел да гарантират, че екологичните ценности (ландшафт, биологично 
разнообразие, съхранение на въглерод, опазване на почвите) на земеделските земи 
няма да се изгубят при обработването и интензификацията и че цялата земеделска 
земя се поддържа поне до основни стандарти, които не позволяват влошаване на 
ландшафта и биологичното разнообразие, посредством минимално ниво на 
дейностите, например паша, коситба и т.н.

Изменение 753
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ –
ДСЕС 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опазване на постоянните пасища на 
равнище земеделско стопанство със 
забрана за оран

Or. en

Изменение 754
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Безопасност на храните“ – ЗИУ 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 
април 1996 г. относно забрана на 
употребата на определени 
субстанции с хормонално или 
тиреостатично действие и на бета-
агонисти в животновъдството (ОВ L 
125, 23.5.1996 г., стр. 3)

заличава се

Or. fr

Изменение 755
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Безопасност на храните“ – ЗИУ 5 — последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, букви а), б) г) и д) и членове 4, 5 
и 7

заличава се

Or. fr
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Изменение 756
Albert Deß

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ –
ЗИУ 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 
15 юли 2008 г. относно 
идентификацията и регистрацията 
на прасета (ОВ L 213, 8.8.2005 г., стр. 
31)

заличава се

Or. de

Изменение 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Приложение ІІ – Основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ –
ЗИУ 6 – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 3, 4 и 5 Членове 4 и 5

Or. en

Изменение 758
Albert Deß

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ –
ЗИУ 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юли 2000 г. за създаване на 

заличава се



PE494.482v02-00 200/205 AM\910034BG.doc

BG

система за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо (ОВ 
L 204, 11.8.2000 г., стр. 1) 

Or. de

Изменение 759
Albert Deß

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ –
ЗИУ 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета 
от 17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на животни от рода на 
овцете и козите (ОВ L 5, 9.1.2004 г., 
стр. 8) Членове 3, 4 и 5

заличава се

Or. de

Изменение 760
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Болести по животните“ – ЗИУ 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕО) № 999/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 май 2001 г. за определяне на 
правила за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 
147, 31.5.2001 г., стр. 1) 

заличава се

Or. fr
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Изменение 761
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Болести по животните“ – ЗИУ 9 – последна 
колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 7, 11, 12, 13 и 15 заличава се

Or. fr

Изменение 762
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Действия срещу антимикробната резистентност 
(АМР)“ (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия срещу антимикробната 
резистентност (АМР) 

Or. en

Обосновка

План за действие на Комисията срещу нарастващите опасности от антимикробна 
резистентност, (COM(2011)0748 окончателен, 15. 11. 2011 г.), по-специално 
съответните аспекти на Действие №5: Законодателство за здравето на 
животните: профилактика на заболяванията, намаляване на употребата на 
антибиотици и Действие №10: Укрепване на системите за надзор на АМР и 
консумацията на антимикробни средства във ветеринарната медицина. 
Мониторингът на антимикробната резистентност при животни, отглеждани за 
производство на храни вече е задължителен за бактерии, които могат да причинят 
инфекции у хората. За да се избегне развитието на резистентни бактерии, 
антимикробните средства, класифицирани от СЗО като особено важни, следва да се 
извадят от употреба върху селскостопански животни, освен в надлежно обосновани 
случаи. Цялостно намаляване на употребата на антимикробни средства при 
животните може да се постигне чрез по-добри мерки за опазване на здравето на 
животните и за биосигурност, както и чрез насърчаване на добри селскостопански 
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практики за избягване на инфекциите.

Изменение 763
Bas Eickhout
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Действия срещу антимикробната резистентност 
(АМР)“ (ново) – ДСЕС 8в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

План за действие на Комисията 
срещу нарастващите опасности от 
антимикробна резистентност, 
(COM(2011)0748 окончателен, 
15.11.2011 г.). За животни, 
отглеждани за производство на 
храни: Добри селскостопански 
практики за избягване на 
инфекциите, включително 
ограничения за гъстота, 
документиране на лечението, в това 
число профилактика, неизползване на 
особено важни антимикробни 
средства 

Or. en

Обосновка

План за действие на Комисията срещу нарастващите опасности от антимикробна 
резистентност, (COM(2011)0748 окончателен, 15. 11. 2011 г.), по-специално 
съответните аспекти на Действие №5: Законодателство за здравето на 
животните: профилактика на заболяванията, намаляване на употребата на 
антибиотици и Действие №10: Укрепване на системите за надзор на АМР и 
консумацията на антимикробни средства във ветеринарната медицина. 
Мониторингът на антимикробната резистентност при животни, отглеждани за 
производство на храни вече е задължителен за бактерии, които могат да причинят 
инфекции у хората. За да се избегне развитието на резистентни бактерии, 
антимикробните средства, класифицирани от СЗО като особено важни, следва да се 
извадят от употреба върху селскостопански животни, освен в надлежно обосновани 
случаи. Цялостно намаляване на употребата на антимикробни средства при 
животните може да се постигне чрез по-добри мерки за опазване на здравето на 
животните и за биосигурност, както и чрез насърчаване на добри селскостопански 
практики за избягване на инфекциите.
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Изменение 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Продукти за растителна защита“ – ЗИУ 10 –
последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 55, първо и второ изречение Правилно прилагане на продуктите за 
растителна защита и пълно 
зачитане на интегрираното 
управление на вредителите съгласно 
Директива 2009/128/ЕО

Or. es

Изменение 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Продукти за растителна защита“ – ЗИУ 10 –
последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 55, първо и второ изречение Правилно прилагане на продуктите за 
растителна защита; да се използват 
единствено разрешени продукти, в 
препоръчаните количества и в 
съответствие с указанията на 
етикета. Да се води регистър за 
наименованието на използвания 
продукт, формулировката му, датата 
и парцела земя, където е бил 
приложен, лицето, което го прилага и 
степента на квалификация на това 
лице, приложеното количество и 
метода на прилагане

Or. es

Изменение 766
Janusz Wojciechowski
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Хуманно отношение към животните“ – ЗИУ 13а 
(ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 
19 юли 1999 г. относно установяване 
на минимални изисквания за 
защитата на кокошки носачки (ОВ 
L 203, 3.8.1999 г., стр. 53—57)

Or. en

Изменение 767
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Хуманно отношение към животните“ – ЗИУ 13а 
(ново) – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 3, 4 и 6

Or. en

Изменение 768
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Хуманно отношение към животните“ – ЗИУ 13б 
(ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 
28 юни 2007 г. за определяне на
минимални правила за защита на 
пилетата, отглеждани за 
производство на месо (ОВ L 182, 
12.7.2007 г., стр. 19—28)
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Or. en

Изменение 769
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Приложение ІІ – основен въпрос „Хуманно отношение към животните“ – ЗИУ 13б 
(ново) – последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 3 и 4 (точка 6)

Or. en


