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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1338

Изменение 1338
Бас Ейкхаут, Мартин Хойсик
от името на групата Greens/EFA Group 

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 129 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на ОСП.

1. Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация или 
всички данни, необходими за 
извършването на мониторинга и 
оценката на ОСП. Предоставянето на 
средства по ОСП е обвързано с 
условието държавите членки да 
предоставят подобна информация и 
подобни данни.

Or. en

Обосновка

ENVI 177
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1339

Изменение 1339
Бас Ейкхаут, Мартин Хойсик
 от името на групата Greens/EFA Group 

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 129 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Данните, необходими за 
контекста, и показателите за 
въздействието произлизат предимно от 
установени източници на данни, като 
системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат. Когато няма 
данни за тези показатели или те не са 
пълни, тези липса се запълва в рамките 
на Европейската статистическа 
програма, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета40, на нормативната уредба, 
уреждаща въпросите на системата за 
земеделска счетоводна информация или 
чрез официални споразумения с други 
доставчици на данни, като например 
Съвместния изследователски център и 
Европейската агенция за околната 
среда.

2. Данните, необходими за 
контекста, и показателите за 
въздействието произлизат предимно от 
установени източници на данни, като 
системата за земеделска счетоводна 
информация и Евростат. Когато няма 
данни за тези показатели или те не са 
пълни, тези липса се запълва съвместно 
от Комисията и държавата членка в 
рамките на Европейската статистическа 
програма, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета40, на нормативната уредба, 
уреждаща въпросите на системата за 
земеделска счетоводна информация или 
чрез официални споразумения с други 
доставчици на данни, като например 
Съвместния изследователски център и 
Европейската агенция за околната 
среда.

__________________ __________________
40  Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 година относно 
европейската статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 

40  Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 година относно 
европейската статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
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Европейските общности, на Регламент 
(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 
164).

Европейските общности, на Регламент 
(ЕО) № 322/97 на Съвета относно 
статистиката на Общността и на 
Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общност (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 
164).

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1340

Изменение 1340
Бас Ейкхаут, Мартин Хойсик
 от името на групата Greens/EFA Group 

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 129 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки подобряват 
качеството и честотата на 
събирането на данни за ключовите 
селскостопански цели, предвидени в 
Европейския зелен пакт, 
съответстващи на показателите за 
въздействието и контекста I.10, I.15, 
I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 и C.32. Тези 
данни се оповестяват публично и се 
предоставят на Комисията 
своевременно, за да се оцени 
ефективността на ОСП и да се даде 
възможност за мониторинг на 
напредъка към постигане на целите 
на равнището на Съюза.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1341

Изменение 1341
Бас Ейкхаут, Мартин Хойсик
 от името на групата Greens/EFA Group 

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 129 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поддържат се съществуващите 
административни регистри, като ИСАК, 
СИЗП, регистрите за животните и 
лозарските регистри. ИСАК и СИЗП 
продължават да бъдат разработвани, за 
да могат да удовлетворят в по-пълна 
степен статистическите потребности на 
ОСП. Данните от административните 
регистри се използват във възможно 
най-пълна степен за статистически цели 
в сътрудничество със статистическите 
органи на държавите членки и с 
Евростат.

3. Поддържат се и се усилват 
съществуващите актуализирани 
административни регистри, като ИСАК, 
СИЗП, регистрите за животните и 
лозарските регистри. ИСАК и СИЗП 
продължават да бъдат разработвани, за 
да могат да удовлетворят в по-пълна 
степен статистическите потребности на 
ОСП. Най-късно до 1 януари 2023 г. 
всички държави членки трябва да 
имат в СИЗП актуализиран слой с 
пълно териториално покритие за 
елементите и особеностите на 
ландшафта с голямо биологично 
разнообразие. Данните от 
административните регистри се 
използват във възможно най-пълна 
степен за статистически цели и за 
мониторинг на съответствието в 
сътрудничество със статистическите 
органи на държавите членки и с 
Евростат.

Or. en

Обосновка

AGRI 700, ENVI 178
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BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0200/1342

Изменение 1342
Бас Ейкхаут, Мартин Хойсик
 от името на групата Greens/EFA Group 

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
Приложение XII а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIа
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СЪЮЗА В 
ОБЛАСТТА НА ХУМАННОТО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, 
ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЧИИТО 
ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 
ПЛАНОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 
ЧЛЕНКИ СЛЕДВА ДА ДОПРИНЕСАТ 
СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 96, 97 И 103:
Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 
юли 1998 г. относно защитата на 
животни, отглеждани за 
селскостопански цели,
Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 
19 юли 1999 г. за установяване на 
минимални изисквания за защитата 
на кокошки носачки,
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,
Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. за определяне на 
минимални стандарти за защита на 
телетата,
Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 
18 декември 2008 г. относно 
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определяне на минималните 
стандарти за защита на свинете и
Регламент (ЕО) № 543/2008 на 
Комисията от 16 юни 2008 г. относно 
въвеждането на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета по отношение 
на определени стандарти за 
предлагането на пазара на месо от 
домашни птици;
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета 
от 22 декември 2004 г. относно 
защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това 
операции и за изменение на 
Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1255/97;
Регламент (ЕО) № 1099/2009 на 
Съвета от 24 септември 2009 г. 
относно защитата на животните по 
време на умъртвяване,
Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
11 декември 2018 г. относно 
ветеринарните лекарствени 
продукти и за отмяна на 
Директива 2001/82/ЕО;
Регламент (ЕС) 2019/4 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 
декември 2018 г. относно 
производството, пускането на пазара 
и употребата на медикаментозни 
фуражи, за изменение на Регламент 
(ЕО) № 183/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна 
на Директива 90/167/ЕИО на Съвета;
Регламент (ЕС) 2017/625 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 март 2017 г. относно 
официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
цел да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата 
относно здравеопазването на 
животните и хуманното отношение 
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към тях, здравето на растенията и 
продуктите за растителна защита.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е същото като изменение 200 на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните. То следва да бъде включено като 
приложение XIa.


