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Изменение 1127
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) За справяне с намаляването на 
биологичното разнообразие в целия 
ЕС е от съществено значение да се 
гарантират минимално равнище на 
непроизводствени площи и 
характеристики при предварителни 
условия и екосхеми във всички 
държави членки. В този контекст 
държавите членки следва да се 
стремят в своите стратегически 
планове да осигурят площ от поне 
10 % за елементи на ландшафта, 
благоприятни за биологичното 
разнообразие. Те следва да включват, 
наред с другото, буферни ивици, 
ротационна или неротационна угар, 
живи плетове, непродуктивни 
дървета, терасни стени и езера, като 
всички те допринасят за подобряване 
на улавянето на въглерода, 
предотвратяват ерозията и 
изчерпването на почвата, 
пречистват въздуха и водата и 
подпомагат адаптирането към 
изменението на климата.
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Изменение 1128
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12

Задължения на държавите членки във 
връзка с доброто земеделско и 

екологично състояние

Задължения на държавите членки във 
връзка с доброто земеделско и 

екологично състояние

1. Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
земеделско и екологично състояние. 
Държавите членки определят на 
национално или на регионално равнище 
минималните стандарти за 
бенефициерите за доброто земеделско и 
екологично състояние на земята, в 
съответствие с основната цел на 
стандартите, посочени в приложение III, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, селскостопанските 
практики и структурата на земеделските 
стопанства.

1. Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
земеделско и екологично състояние. 
Държавите членки определят, след 
консултации с всички съответни 
заинтересовани страни на национално 
или, когато е целесъобразно, на 
регионално равнище, минималните 
стандарти за бенефициерите за доброто 
земеделско и екологично състояние на 
земята, в съответствие с основната цел 
на стандартите, посочени в приложение 
III, като вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, селскостопанските 
практики и структурата на земеделските 
стопанства, като гарантират по този 
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начин, че земята допринася за 
постигането на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е).

2. Във връзка с основните цели, 
установени в приложение III, държавите 
членки могат да определят стандарти, 
които допълват посочените в същото 
приложение по отношение на тези 
основни цели. Държавите членки обаче 
не определят минимални стандарти за 
основните цели, различни от основните 
цели, установени в приложение III.

2. За да се защити единството на 
ОСП и да се гарантират еднакви 
условия и зачитане на основните цели, 
установени в приложение III, държавите 
членки не могат да определят 
стандарти, които допълват посочените в 
същото приложение по отношение на 
тези основни цели в рамките на 
системата от предварителни 
условия. Освен това държавите членки 
не определят минимални стандарти за 
основните цели, различни от основните 
цели, установени в приложение III.

Държавите членки предоставят на 
заинтересованите бенефициери, ако е 
уместно по електронен път, списък 
на изискванията и стандартите, 
които трябва да спазват на равнище 
индивидуално стопанство, както и 
ясна и точна информация за тях.
2а. Земеделските стопани, които 
спазват изискванията, предвидени в 
Регламент (ЕС) № 2018/848 относно 
биологичното производство, се 
считат, че изпълняват правило 8 
относно стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние на 
земята, предвидени в приложение ІІІ 
от настоящия регламент.
2б. Най-отдалечените региони, 
определени съгласно член 349 от 
ДФЕС и по-малките острови в 
Егейско море, определени в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 229/2013, са освободени изисквания 
1, 2, 8 и 9 на стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние на 
земята, предвидени в приложение ІІІ 
от настоящия регламент.
2в. Земеделските стопани, 
участващи в доброволни схеми за 
климата и околната среда съгласно 
член 28 с еквивалентни 
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селскостопански практики на ДЗЕС 1, 
8, 9, буква а)-г) или 10, отговарят на 
съответните стандарти за добро 
земеделско и екологично състояние на 
земята (ДЗЕС), определени в 
приложение III към настоящия 
регламент, при условие че тези схеми 
носят по-големи ползи за климата и 
околната среда във връзка с ДЗЕС 1, 8, 
9, буква а)-г) или 10. Тези практики се 
оценяват в съответствие с дял V от 
настоящия регламент.

3. Държавите членки 
установяват система за 
предоставяне на инструмент за 
устойчивост на земеделските 
стопанства за хранителните 
вещества, посочен в приложение III, 
заедно с минималното съдържание и 
функционалните характеристики, на 
използващите го бенефициери.
Комисията може да подпомогне 
държавите членки при 
разработването на този инструмент 
и с услугите, необходими за 
съхранение и обработка на данните.
4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правилата за добро земеделско и 
екологично състояние, включително 
установяването на елементи на 
системата на съотношението на 
постоянно затревените площи, на 
референтната година и скоростта на 
преобразуването съгласно ДЗЕС 1, 
посочен в приложение III, формата и 
допълнителни минимални елементи и 
функционални характеристики на 
инструмента за устойчивост на 
земеделските стопанства за 
хранителните вещества.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила във връзка с допълнителни 
елементи на системата на 
съотношението на постоянно 
затревените площи, на референтната 
година и скоростта на преобразуването 
съгласно ДЗЕС 1, посочен в приложение 
III.
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Изменение 1129
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 Член 13

Консултантски услуги в областта на 
селското стопанство

Консултантски услуги в областта на 
селското стопанство

1. Държавите членки включват в 
стратегическия план по ОСП система за 
предоставяне на консултантски услуги 
за земеделските стопани и останалите 
бенефициери на подпомагането по 
линия на ОСП във връзка с 
управлението на земята и управлението 
на земеделските стопанства 
(„консултантски услуги в областта на 
селското стопанство“).

1. Държавите членки включват в 
стратегическия план по ОСП система за 
предоставяне на качествени и 
независими консултантски услуги за 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери на подпомагането по 
линия на ОСП във връзка с 
управлението на земята и управлението 
на земеделските стопанства 
(„консултантски услуги в областта на 
селското стопанство“), които по 
целесъобразност следва да се 
основават на вече съществуващите 
системи на равнището на държавите 
членки. Държавите членки 
разпределят подходящ бюджет за 
финансиране на тези услуги, а в 
националните стратегически планове 
по ОСП се включва кратко описание 
на тези услуги.
Държавите членки разпределят най-
малко 30 % от отпуснатите 
средства, свързани с настоящия член, 
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за консултантски услуги и 
техническа помощ, допринасящи за 
постигането на целите, посочени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

2. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат икономическите, 
екологичните и социалните аспекти и 
осигуряват актуална технологична и 
научна информация, разработена в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Те следва да бъдат част от 
взаимосвързаните услуги, предоставяни 
от консултантите в селското 
стопанство, изследователите, 
организациите на земеделски стопани и 
други заинтересовани лица, които 
съставляват Системите за знания и 
иновации в селското стопанство (AKIS).

2. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат икономическите, 
екологичните и социалните аспекти и 
осигуряват актуална технологична и 
научна информация, разработена в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, като отчитат 
традиционните земеделски практики 
и техники. Те следва да бъдат част от 
взаимосвързаните услуги, предоставяни 
от мрежите за консултантски услуги 
в селското стопанство, съветниците, 
изследователите, организациите на 
земеделски стопани, кооперациите и 
други заинтересовани лица, които 
съставляват Системите за знания и 
иновации в селското стопанство (AKIS).

3. Държавите членки гарантират, че 
консултациите в областта на селското 
стопанство са безпристрастни и че 
консултантите не са в конфликт на 
интереси.

3. Държавите членки гарантират, че 
консултациите в областта на селското 
стопанство са безпристрастни и 
приспособени спрямо разнообразието 
на методите на производство и на 
стопанствата и че консултантите не 
са в конфликт на интереси.

3а. Държавите членки 
гарантират, че консултантските 
услуги в селското стопанство са 
оборудвани да предоставят съвети 
както за производството, така и за 
предоставянето на обществени блага.

4. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат поне следното:

4. Установените от държавата 
членка консултантски услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат поне следното:

a) всички изисквания, условия и 
задължения в областта на управлението, 
които се прилагат по отношение на 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери, определени в 
стратегическия план по ОСП, 
включително изискванията и 
стандартите съгласно предварителните 

a) всички изисквания, условия и 
задължения в областта на управлението, 
които се прилагат по отношение на 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери, определени в 
стратегическия план по ОСП, 
включително изискванията и 
стандартите съгласно предварителните 
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условия и условията за схеми за 
подпомагане, както и информацията 
относно финансовите инструменти и 
бизнес плановете, установени в 
стратегическия план по ОСП;

условия, екосхемите, екологичните, 
климатичните и други управленски 
ангажименти по член 65 и условията 
за схеми за подпомагане, както и 
информацията относно финансовите 
инструменти и бизнес плановете, 
установени в стратегическия план по 
ОСП;

б) Изискванията, определени от 
държавите членки за прилагането на 
Директива 2000/60/ЕО, Директива 
92/43/EИО, Директива 2009/147/ЕО, 
Директива 2008/50/ЕО, Директива (ЕС) 
2016/2284, Регламент (ЕС) 2016/2031, 
Регламент (ЕС) 2016/429, член 55 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 2009/128/EО;

б) Изискванията, определени от 
държавите членки за прилагането на 
Директива 2000/60/ЕО, Директива 
92/43/EИО, Директива 2009/147/ЕО, 
Директива 2008/50/ЕО, Директива (ЕС) 
2016/2284, Регламент (ЕС) 2016/2031, 
Регламент (ЕС) 2016/429, член 55 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 2009/128/EО;

в) земеделските практики, които 
възпрепятстват развитието на 
антимикробна резистентност, както е 
посочено в съобщението „Европейски 
план за действие „Едно здраве“ срещу 
антимикробната резистентност“31;

в) земеделските практики, които 
възпрепятстват развитието на 
антимикробна резистентност, както е 
посочено в съобщението „Европейски 
план за действие „Едно здраве“ срещу 
антимикробната резистентност“31;

г) управлението на риска, както е 
посочено в член 70;

г) предотвратяване и управление 
на риска;

д) подпомагането на иновациите, 
по-специално за подготовката и 
изпълнението на проекти на 
оперативните групи в рамките на 
Европейското партньорство за иновации 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114;

д) подпомагането на иновациите, 
по-специално за подготовката и 
изпълнението на проекти на 
оперативните групи в рамките на 
Европейското партньорство за иновации 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114;

е) разработването на цифровите 
технологии в селското стопанство и 
селските райони, както е посочено в 
член 102, буква б).

е) разработването на цифровите 
технологии в селското стопанство и 
селските райони, както е посочено в 
член 102, буква б);

еа) техники за оптимизиране на 
икономическите резултати от 
производствените системи, 
подобряването на 
конкурентоспособността, пазарната 
ориентация, късите вериги на 
доставки и насърчаването на 
предприемачеството;
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еб) специфични съвети за 
земеделски стопани, които създават 
стопанство за първи път;
ев) стандарти за безопасност и 
психо-социални грижи в земеделските 
общности;
ег) устойчиво управление на 
хранителните вещества, 
включително използването на 
инструмента за устойчивост на 
земеделските стопанства за 
хранителните вещества;
ед) подобряване на 
агроекологичните и агро-лесовъдните 
практики и техники както за 
земеделските, така и за горските 
земи;
ее) съсредоточаване върху 
организациите на производителите и 
други групи на земеделски стопани;
еж) оказването на помощ на 
земеделските стопани, които 
желаят да променят производството 
си, по-специално поради промени в 
потребителското търсене, под 
формата на съвети относно 
необходимите нови умения и 
оборудване;
ез) услугите относно 
мобилността във връзка със земята и 
планирането на приемствеността;
еи) всички земеделски практики, 
които осигуряват възможност за 
намаляване на употребата на торове 
и продукти за растителна защита 
чрез насърчаване на естествените 
методи за подобряване на 
плодородието на почвата и борба с 
вредителите;
ей) подобряване на устойчивостта и 
приспособяване към изменението на 
климата. както и
ек) подобряване на хуманното 
отношение към животните.
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4а. Без да се засяга националното 
право и други приложими разпоредби 
на правото на Съюза лицата и 
субектите, отговорни за 
консултантските услуги, не 
разкриват на никое лице, различно от 
земеделския стопанин или 
бенефициера, получаващи 
консултантски услуги, никаква лична 
или бизнес информация или данни, 
свързани с въпросния земеделски 
стопанин или бенефициер, получени в 
процеса на тяхната консултантска 
задача, с изключение на нарушения, 
подлежащи на задължително 
докладване пред публичните органи 
съгласно националното право или 
правото на Съюза.
4б. Държавите членки също така 
гарантират чрез подходяща публична 
процедура, че консултантите, които 
работят в рамките на системата за 
съвети в селското стопанство, са 
подходящо квалифицирани и редовно 
обучавани.

__________________ __________________
30. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

30. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

31. „Европейски план за действие „Едно 
здраве“ срещу антимикробната 
резистентност (АМР)“ 
(COM(2017)339 final).

31. „Европейски план за действие „Едно 
здраве“ срещу антимикробната 
резистентност (АМР)“ (COM(2017)339 
final).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Изменение 1130
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 Член 28

Схеми за климата и околната среда Схеми за климата, околната среда и 
хуманното отношение към 

животните
1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за доброволните схеми за 
климата и околната среда 
(„екосхемите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки създават и 
предоставят подпомагане за 
доброволните схеми за климата, 
околната среда и хуманното 
отношение към животните 
(„екосхемите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП. Екосхемите в една 
област на действие са в 
съответствие с целите в друга 
област на действие.
Държавите членки предлагат голямо 
разнообразие от екосхеми, за да 
гарантират, че земеделските 
стопани могат да участват, и за да 
възнаграждават различните равнища 
на амбиция. Държавите членки 
организират различни схеми, така че 
да предоставят съпътстващи ползи, 
насърчават полезните 
взаимодействия и наблягат на 
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интегрирания подход. За да улеснят 
съгласуваността и ефективното 
възнаграждаване, държавите членки 
създават точкови или рейтингови 
системи.

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
истински земеделски стопани, които се 
задължават да прилагат на хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, селскостопански 
практики, благоприятни за климата и 
околната среда.

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
активни земеделски стопани или 
групи от земеделски стопани, които се 
ангажират да запазват и реализират 
полезни практики и да преминат към 
селскостопански практики и техники и 
сертифицирани схеми с по-голям 
принос за климата, околната среда и 
хуманното отношение към 
животните, които са установени в 
съответствие с член 28а и са 
включени в списъците, посочени в 
член 28б, като са съобразени със 
специфичните национални или 
регионални потребности.

3. Държавите членки изготвят 
списъка на селскостопанските 
практики, които са благоприятни за 
климата и околната среда.

3. Подпомагането за екосхемите 
е под формата на годишно плащане за 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, и/или плащане за 
земеделско стопанство и се 
предоставя като стимулиращи 
плащания, които представляват 
повече от компенсация на 
допълнителните понесени разходи и 
пропуснатите приходи, и могат да 
бъдат под формата на еднократна 
сума; Размерът на плащанията 
варира в зависимост от равнището на 
амбиция на всяка екосхема въз основа 
на недискриминационни критерии.

4. Тези практики трябва да 
бъдат проектирани така, че да 
отговарят на една или повече от 
специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е).
5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, 
покриващи задължения, които:
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a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 
от настоящия дял;
б) надхвърлят минималните 
изисквания за използване на торове и 
на продукти за растителна защита, 
хуманно отношение към животните, 
както и други задължителни 
изисквания, установени в 
националното право и в правото на 
Съюза;
в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие 
с член 4, параграф 1, буква а);
г) са различни от задълженията, 
за които са отпуснати плащания 
съгласно член 65.
6. Подпомагането за екосхемите 
е под формата на годишно плащане за 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, и то се предоставя 
като:
a) плащания, които допълват 
основното подпомагане на доходите, 
установено в подраздел 2 от 
настоящия раздел; или
б) плащания, които компенсират 
изцяло или частично 
допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи на 
бенефициери в резултат на поетите 
задължения, определени в 
съответствие с член 65.
7. Държавите членки 
гарантират, че интервенциите 
съгласно настоящия член са 
съгласувани с тези, предоставени 
съгласно член 65.
8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
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допълване на настоящия регламент с 
допълнителни правила относно 
екосхемите.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1131

Изменение 1131
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 28 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28б
Практики, отговарящи на условията 
за схеми за климата, околната среда 

и хуманното отношение към 
животните

1. Селскостопанските практики, 
обхванати от този вид интервенция, 
допринасят за постигането на една 
или повече от специфичните цели, 
определени в член 6, параграф 1, букви 
г), д), е) и и), като същевременно 
поддържат и укрепват 
икономическите резултати на 
земеделските стопани в 
съответствие със специфичните 
цели, посочени в член 6, параграф 1, 
букви а) и б).
2. Селскостопанските практики, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, обхващат поне две от следните 
области на действие за климата и 
околната среда:
a) действия във връзка с 
изменението на климата, 
включително намаляване на 
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емисиите на парникови газове от 
селското стопанство, както и 
поддържане и/или подобряване на 
улавянето на въглерод;
б) действия за намаляване на 
емисиите, различни от парникови 
газове;
в) опазване или подобряване на 
качеството на водите в земеделските 
райони и намаляване на натиска 
върху водните ресурси;
г) действия за намаляване на 
ерозията на почвата, подобряване на 
плодородието на почвата и 
подобряване на управлението на 
хранителните вещества, както и 
поддържане и възстановяване на 
почвената биота;
д) защита на биологичното 
разнообразие, опазване или 
възстановяване на местообитанията 
и видовете, защита на 
опрашителите и управление на 
особеностите на ландшафта, 
включително установяване на нови 
особености на ландшафта;
е) действия за устойчива и 
намалена употреба на пестициди, по-
специално пестициди, които 
представляват риск за човешкото 
здраве или биологичното 
разнообразие;
ж) определяне на площи за 
непроизводствени обекти или за  зони, 
в които не се използват пестициди и 
торове;
з) действия за подобряване на 
хуманното отношение към 
животните и за справяне с 
антимикробната резистентност;
и) действия за намаляване на 
вложените ресурси и подобряване на 
устойчивото управление на 
природните ресурси, като например 
прецизното земеделие;
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й) действия за подобряване на 
животинското и растителното 
разнообразие с цел по-голяма 
устойчивост на болести и на 
изменението на климата.
3. Селскостопанските практики, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член:
a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 
от настоящия дял;
б) надхвърлят минималните 
изисквания за хуманно отношение 
към животните и използване на 
торове и на продукти за растителна 
защита, както и други задължителни 
изисквания, установени в правото на 
Съюза;
в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие 
с член 4, параграф 1, буква а);
г) са различни от или допълващи 
задълженията, за които са 
отпуснати плащания съгласно 
член 65.
4. Комисията, до... [два месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 138 за допълване на настоящия 
регламент чрез изготвяне на 
примерен и неизчерпателен списък на 
примери за видове практики в 
съответствие с параграфи 1, 2 и 3 от 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 1132
Петер Яр
от името на групата PPE
Мария Нойхл
от името на групата S&D
Мартин Хлавачек, Жереми Десерл
от името на групата Renew

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 28 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28в
Национални списъци с практики, 

отговарящи на условията за схеми за 
климата, околната среда и 
хуманното отношение към 

животните
Държавите членки, в сътрудничество 
с националните, регионалните и 
местните заинтересовани страни, 
изготвят национални списъци с 
практики, допустими за схемите за 
климата, околната среда и 
хуманното отношение към 
животните, посочени в член 28, като 
могат да се ползват от примерите в 
ориентировъчния и неизчерпателен 
списък, посочен в член 28б, или да 
установят допълнителни практики, 
които отговарят на условията по 
член 28б, като вземат предвид своите 
специфични национални или 
регионални потребности в 
съответствие с член 96.
Националните списъци се състоят 
от множество видове мерки, 
различни от обхванатите от член 65, 
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или от мерки от едно и също 
естество, но с различна степен на 
амбициозност в съответствие с 
член 28.
Държавите членки включват в тези 
списъци екосхемите най-малко за 
установяването на използване на 
селскостопански инструмент за 
устойчиво управление на 
хранителните вещества и, когато е 
приложимо, целесъобразно 
поддържане на влажните зони и 
торфищата.
Районите, определени съгласно 
директиви 92/43/ЕИО или 
2009/147/ЕО, в които се извършват 
еквивалентни действия, 
автоматично се считат за 
допустими за участие в схемата.
Националните списъци се приемат 
от Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в членове 106 и 
107.
Комисията предоставя необходимите 
насоки на държавите членки при 
изготвянето на националните 
списъци, в координация с 
европейските и национални мрежи по 
общата селскостопанска политика, 
предвидени в член 113, за да се улесни 
обменът на най-добри практики, да се 
подобри базата от знания и да се 
намерят решения.
При оценяването на националните 
списъци Комисията взема предвид по-
специално структурата, вероятната 
ефективност, внедряването, 
наличието на алтернативи и приноса 
на схемите за специфичните цели, 
посочени в параграф 28а.
Комисията прави оценка на 
националните списъци на всеки две 
години. Оценките се правят публично 
достояние и в случай на оценки за 
недостатъчност или отрицателни 
оценки държавите членки предлагат 
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изменени национални списъци и схеми 
в съответствие с процедурата, 
посочена в членове 106 и 107.

Or. en


