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Изменение 770
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение II — 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

Обосновка

Това е пояснение, тъй като настоящите стандарти изискват „подходящи практики“.
Следователно акцентът на ДСЕС трябва да бъде върху насърчаването на 
положителни практики.

Изменение 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение II — 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

В законоустановените задължителни изисквания следва да бъдат включени членове 
от Директивата за птиците. Те са свързани с умишленото убиване или улавяне на 
диви птици, умишленото разрушаване или увреждане на техните гнезда и яйца и 
умишленото обезпокояване на птиците. Заплахата от налагане на санкции във връзка 
с плащанията по ОСП има изключително добър възпиращ ефект и тези членове следва 
да бъдат върнати в ЗИУ.
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Изменение 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение II — 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

В законоустановените задължителни изисквания следва да бъдат включени членове 
от Директивата за местообитанията. Те касаят изискването националните органи 
да извършват оценка на плановете и проектите, които могат да окажат значително 
въздействие върху териториите по Натура 2000 и да смекчават последствията от 
щетите за територията при продължаване на дейността, както и от умишленото 
унищожаване на защитени видове диви растения.

Изменение 773
George Lyon, Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение II — 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 появата на 
нежелана растителност по 
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селскостопанските земи.

Or. en

Обосновка

Това представлява пояснение на текста и съществуващото положение спрямо 
настоящите изисквания на ДСЕС.

Изменение 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение II — Основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ 
—  ДСЕС 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДСЕС 8а 
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 
добитъка и/или подходящи режими за 
паша/коситба, както и поддържане 
на трайните насаждения в добро 
вегетативно състояние

Or. en

Обосновка

Стандартите за минимално поддържане на земеделската земя са много важни. Те 
следва да са насочени към гарантиране, че специалните екологични ценности 
(ландшафт, биологично разнообразие, съхранение на въглерод, опазване на почвите) на 
полуестествените земеделски земи няма да се изгубят при обработването и 
интензификацията и че всички земеделски земи се поддържат най-малкото така, че 
да отговарят на някои основни стандарти, с цел да се избегне влошаване на
ландшафта и биоразнообразието.
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Изменение 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение II — Основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ 
—  ДСЕС 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДСЕС 8б 
Запазване на всички полуестествени 
местообитания1 върху земеделската 
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.
____________________

1 Полуестествените местообитания 
включват 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

Стандартите за минимално поддържане на полуестествените местообитания са 
много важни. Те следва да са насочени към гарантиране, че специалните екологични 
ценности (ландшафт, биологично разнообразие, съхранение на въглерод, опазване на 
почвите) на полуестествените земеделски земи няма да се изгубят при 
обработването и интензификацията (както е предвидено в Директивата за ОВОС) и 
че всички земеделски земи се поддържат най-малкото така, че да отговарят на някои 
основни стандарти, с цел да се избегне влошаване на ландшафта и 
биоразнообразието.

Изменение 776
George Lyon, Britta Reimers
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Предложение за регламент
Приложение II — 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

Обосновка

Член 3 описва елементите на системата за идентифициране и проследяване и е 
насочен към държавите членки, а не към производителите; затова той следва да бъде 
заличен от обхвата на кръстосаното спазване.

Изменение 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение II — Основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ 
— ЗИУ 8 — последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 3, 4 и 5 Членове 4 и 5

Or. en

Обосновка

Член 3 описва елементите на системата за идентифициране и проследяване и е 
насочен към държавите членки, а не към производителите; затова той следва да бъде 
заличен от обхвата на кръстосаното спазване.

Изменение 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Предложение за регламент
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Приложение II — Основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ 
— ЗИУ 8 — последна колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 3, 4 и 5 Членове 3, 4 (с изключение на 
параграф 6) и 5

Or. en

Обосновка

Ясно е, че загубените ушни марки трябва да бъдат заменяни, но предложеното 
изменение признава, че селскостопанските производители не могат да предотвратят 
загубата на ушни марки; следователно е справедливо задължението за незабавно 
заменяне на загубени ушни марки да не се включва в изискванията за кръстосаното 
спазване, свързани с налагането на санкции.

Изменение 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение II — 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). 

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 (OВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 
8)1.
____________________

1 Комисията ще издаде насоки за 
държавите членки относно 
тълкуването на правилата, 
приложими за целите на 
кръстосаното спазване. Тези насоки 
ще осигурят подходяща степен на 
гъвкавост за стопанствата, с оглед 
изпълнение на принципа за 
пропорционалност при прилагането 
на Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета, при спазване на духа на 
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закона и гарантиране на пълна 
проследяемост на движението на 
животните.

Or. en


