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BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1343

Изменение 1343
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Михал Виезик, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия 
Модиг, Аня Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза 
Д’Амато, Мик Уолас, Клеър Дейли, Марио Фуроре, Юнус Омаржи, Манюел 
Бомпар

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 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) „стопанство за интензивно 
животновъдство“ означава 
животновъдно стопанство, 
отглеждащо животни с гъстота над 
позволената за площта и природните 
ресурси или допустимото 
натоварване на стопанството, или в 
случая на едър рогат добитък или 
преживни животни – стопанство, в 
което животните са без достъп до 
пасища или без необходимото 
количество допълнителни хектари за 
фуражи в подкрепа на основаното на 
пасища или затревени площи хранене 
с трева или с фуражи;

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1344

Изменение 1344
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия Модиг, Аня 
Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато, 
Мик Уолас, Клеър Дейли, Манюел Бомпар, Марио Фуроре, Юнус Омаржи, 
Паскал Дюран, Хрисула Захаропулу

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 11 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глава II от 
настоящия дял или годишни премии 
съгласно членове 65, 66 и 67 и които не 
отговарят на законоустановените 
изисквания за управление съгласно 
правото на Съюза и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята, установени в 
стратегическия план по ОСП, както са 
изброени в приложение III, по 
отношение на следните специфични 
области:

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глава II от 
настоящия дял или годишни премии 
съгласно членове 65, 66 и 67 и които не 
отговарят на законоустановените 
изисквания за управление съгласно 
правото на Съюза и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята, установени в 
стратегическия план по ОСП, както са 
изброени в приложение III, а така също 
и в приложение ХІ относно 
хуманното отношение към 
животните, по отношение на следните 
специфични области:

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1345

Изменение 1345
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия Модиг, Аня 
Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато, 
Мик Уолас, Клеър Дейли, Манюел Бомпар, Марио Фуроре, Юнус Омаржи, 
Паскал Дюран

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 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За да спазват ЗИУ 2 и 
Директива 91/676/ЕИО на Съвета, 
държавите членки гарантират 
гъстота на животните в 
стопанството и на регионално 
равнище, която не надвишава 
границата от 170 kg азот на хектар, 
както е определено в посочената 
директива.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1346

Изменение 1346
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия Модиг, Аня 
Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато, 
Мик Уолас, Клеър Дейли, Манюел Бомпар, Марио Фуроре, Юнус Омаржи, 
Паскал Дюран

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 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
За да спазват ЗИУ 2 и Директива 
91/676/ЕИО на Съвета, държавите 
членки гарантират гъстота на 
животните в стопанството и на 
регионално равнище, която не 
надвишава границата от 170 kg азот 
на хектар, както е определено в 
посочената директива.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1347

Изменение 1347
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Силвия Модиг, Аня Хазекамп, Елеонора Еви, 
Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато, Марио Фуроре, Юнус 
Омаржи, Манюел Бомпар, Катрин Шабо, Паскал Дюран, Хрисула Захаропулу, 
Карлес Пучдемон и Казамажо, Антони Комин и Оливерес, Клара Понсати и 
Убиолс, Мохамед Шахим

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 17 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Изчисляването на основното 
подпомагане на доходите не включва 
дела на площта, предназначена за 
пасища и за отглеждане на фуражи 
или други източници на храна за 
животни, чието крайно 
предназначение е тяхната продажба 
за дейности, свързани с 
бикоборството, както чрез директни 
продажби, така и чрез посредници.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2020 A8-0200/1348

Изменение 1348
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия Модиг, Аня 
Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато, 
Мик Уолас, Клеър Дейли, Манюел Бомпар, Марио Фуроре, Юнус Омаржи

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 17 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Приходите от основни 
плащания не включват 
стопанствата за интензивно 
животновъдство.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1349

Изменение 1349
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия Модиг, Аня 
Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато, 
Мик Уолас, Клеър Дейли, Манюел Бомпар, Марио Фуроре, Юнус Омаржи, 
Паскал Дюран, Хрисула Захаропулу

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 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Схеми за хуманно отношение към 

животните
1. Държавите членки създават и 
предоставят подпомагане за 
доброволните схеми за хуманно 
отношение към животните съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП. 
Тези схеми се стремят да допринесат 
за постигане на целите за хуманно 
отношение към животните, 
определени в член 6, параграф 1, буква 
и).
2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
активни земеделски стопани или 
групи земеделски стопани, които се 
ангажират да спазват, поддържат и 
насърчават селскостопански 
практики и системи за подобряване 
на хуманното отношение към 
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животните.
Стопанствата за интензивно 
животновъдство не са допустими за 
схеми за хуманно отношение към 
животните.
3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 
най-късно два месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент, за да 
допълни настоящия регламент чрез 
изготвяне на списък на Съюза на 
селскостопанските практики, 
благоприятстващи хуманното 
отношение към животните, като 
взема предвид условията, посочени в 
параграф 4 от настоящия член.
Държавите членки изготвят 
допълващи национални списъци на 
селскостопанските практики, които 
са благоприятни за хуманното 
отношение към животните, като 
избират от списъка на Съюза, 
посочен в първата алинея. 
Държавите членки отдават 
приоритет на схеми, които 
предоставят съпътстващи ползи с 
целите за климата и околната среда 
и наблягат на интегрирания подход.
Комисията предоставя необходимите 
насоки на държавите членки при 
изготвянето на националните 
списъци, в сътрудничество с 
европейските и националните мрежи 
по общата селскостопанска 
политика, посочени в член 113, с цел 
улесняване на обмена на най-добри 
практики, подобряване на базата от 
знания и на решенията с оглед 
постигане на специфичната цел за 
хуманно отношение към животните, 
посочена в член 6, параграф 1, буква и). 
Отделя се специално внимание на 
потенциалното възпроизвеждане на 
мерки и схеми, съобразени със 
специфичните местни, регионални 
или национални и/или екологични 
условия или ограничения.
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В надлежно обосновани случаи 
допълнителни схеми, които не са от 
списъка на Съюза, могат да бъдат 
включени в националните списъци с 
одобрението на Комисията в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 106 и 107.
При изготвянето на списъците 
Комисията и държавите членки 
гарантират, че в процеса, посочен в 
дял V, глава III, списъците се 
изготвят със съвместното участие 
на органите, отговарящи за селското 
стопанство, ветеринарните органи и 
органите за околната среда, в 
консултация с експерти.
Веднъж (два пъти) годишно 
Комисията оценява националните 
списъци, като взема предвид 
необходимата ефективност, 
наличието на алтернативи и приноса 
на схемите за специфичните цели за 
хуманно отношение към животните, 
посочени в член 6, параграф 1, буква 
и). Оценките се правят публично 
достояние и в случаи на оценки за 
недостатъчност или отрицателни 
оценки държавите членки предлагат 
изменени национални списъци и схеми 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 107.
4. Тези практики се разработват 
така, че да отговарят на 
специфичните цели за хуманно 
отношение към животните, 
посочени в член 6, параграф 1, буква 
и). Практиките се разработват при 
надлежно отчитане на Регламента 
на ЕС за таксономията и се 
гарантира, че преследването на целта 
за хуманно отношение към 
животните не застрашава 
постигането на специфичните цели 
по член 6, параграф 1, букви г), д) и е).
5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, 
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покриващи задължения, които:
а) надхвърлят значително 
минималните изисквания за хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза;
б) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 
от настоящия дял и приложение III;
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 предоставени плащания 
съгласно член 65, или ги допълват.
6. Подпомагането за схеми за хуманно 
отношение към животните е под 
формата на годишно плащане за 
стопанство, което може да се състои 
от еднократна сума или други 
опростени варианти за разходите, 
посочени в член 77. То се предоставя 
като плащания, които допълват 
основното подпомагане на доходите, 
установено в подраздел 2 от 
настоящия раздел. Равнището на 
плащанията варира в зависимост от 
степента на амбициозност на всяка 
интервенция или набор от 
интервенции, като надхвърля 
минималните изисквания за хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза. Когато държавите 
членки са в състояние да потвърдят, 
в съответствие с процедурата, 
установена в член 99, високо равнище 
на амбиция в своите интервенции, 
плащанията могат да надвишават 
обикновеното компенсиране на 
направените допълнителни разходи и 
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пропуснатите доходи, за да се 
предложи ефективен стимул за 
участие.
7. Държавите членки изключват 
схемите за хуманно отношение към 
животните от евентуално 
намаляване на плащанията, както е 
посочено в член 15.
8. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 65.
9. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент с 
допълнителни правила относно 
схемите за хуманно отношение към 
животните.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1350

Изменение 1350
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Михал Виезик, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Силвия Модиг, Аня Хазекамп, 
Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза Д’Амато, Мик Уолас, 
Клеър Дейли, Марио Фуроре, Юнус Омаржи

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 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато държава членка 
предложи доброволно обвързано с 
производството подпомагане в своя 
стратегически план по ОСП, 
предвиден в член 106, Комисията се 
уверява, че:
а) помощта отговаря на принципа за 
„ненанасяне на вреда“;
б) има ясна екологична или социална 
необходимост или полза, обоснована с 
емпирични, количествено определими 
и независимо проверими 
доказателства;
в) подпомагането се използва за 
удовлетворяване на потребностите 
на Съюза в областта на 
продоволствената сигурност и не 
създава нарушения на вътрешния или 
международния пазар;
г) отпускането на обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите не води до търговски 
резултати, които имат отрицателно 
въздействие върху инвестициите в 



AM\1216119BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

сектора на селското стопанство и 
хранително-вкусовата 
промишленост, производството и 
развитието на преработвателния 
сектор в развиващите се държави 
партньори;
д) доброволното обвързано с 
производството подпомагане не 
следва да се отпуска за пазари, 
намиращи се в криза поради 
свръхпроизводство или 
свръхпредлагане;
е) в съответствие с дял V, глава III 
подпомагане за животновъдството се 
отпуска само при ниска гъстота на 
добитъка в рамките на 
ограниченията на допустимото 
екологично натоварване и в рамките 
на определена максимална гъстота на 
животните за даден речен басейн 
съгласно Директива 2000/60/ЕО и то е 
свързано с наличието на достатъчно 
площи за фураж или паша, които да 
бъдат поддържани без външни 
ресурси;
ж) доброволното обвързано с 
производството подпомагане се 
отпуска само на бенефициери, чиито 
стандарти на производство са по-
високи от съответните действащи 
минимални стандарти в областта на 
околната среда и хуманното 
отношение към животните.
Когато са изпълнени условията, 
посочени в букви а) – е), Комисията 
може да одобри или – в координация с 
въпросната държава членка, както е 
описано в член 115 и член 116 – да 
коригира променливите, предложени 
от тази държава членка.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1351

Изменение 1351
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Михал Виезик, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия 
Модиг, Аня Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза 
Д’Амато, Мик Уолас, Клеър Дейли, Марио Фуроре, Юнус Омаржи

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 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засяга параграф 1, не 
се предоставя подпомагане за 
интензивното животновъдство. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне на видовете системи 
за интензивно животновъдство, 
които не са допустими за обвързано с 
производството подпомагане, като 
фактически от подпомагането се 
изключват млекодайните животни, 
едрият рогат добитък или овце и 
кози, при несъответствие между броя 
на хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, и броя на 
животните. В настоящия параграф 
се взема под внимание воденето на 
паша или практиките за смяна на 
пасищата.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1352

Изменение 1352
Бас Ейкхаут, Мартин Хойслинг, Тили Метц, Франсишку Герейру, Ернест Уртасун 
Доменек, Каролин Роз, Томас Вайтц, Яник Жадо, Мари Тусен, Силвия Спурек, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Пер Холмгрен, Алис Кунке, Якоп Далунде, Мануела 
Рипа, Саския Брикмон, Сара Винер, Жорди Соле, Диана Риба и Хинер
от името на групата Verts/ALE
Михал Виезик, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Еухения Родригес Палоп, Силвия 
Модиг, Аня Хазекамп, Елеонора Еви, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Роза 
Д’Амато, Мик Уолас, Клеър Дейли, Манюел Бомпар, Марио Фуроре, Юнус 
Омаржи

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 31 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Стопанствата за интензивно 
животновъдство не са допустими за 
обвързано с производството 
подпомагане.

Or. en


