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15.10.2020 A8-0200/819

Изменение 819
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

43 Видове интервенции в сектора на 
плодовете и зеленчуците

43 Видове интервенции в сектора на 
плодовете и зеленчуците

1. По отношение на целите, 
посочени в член 42, букви а) — з), 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един 
или повече от следните видове 
интервенции:

1. По отношение на целите, 
посочени в член 42, букви а) – з), 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП три или 
повече от следните видове интервенции:

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки, 
намаляване на отпадъците и 
мониторинг на производството;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

в) биологично производство; в) биологично производство;

г) интегрирано производство; г) интегрирано производство, 
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популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
опазването на водите, почвите и 
други природни ресурси, като 
същевременно се намалява 
зависимостта от пестициди;

д) действия за опазване на почвата 
и подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

д) действия за опазване на почвата 
и подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

е) действия за създаване и 
поддържане на местообитания, които 
благоприятстват биоразнообразието, 
или за съхраняване на ландшафта, 
включително съхраняване на 
историческите му характеристики;

е) действия за създаване и 
поддържане на местообитания, които 
благоприятстват биоразнообразието, 
или за съхраняване на ландшафта, 
включително съхраняване на 
историческите му характеристики;

ж) действия за пестене на енергия, 
за увеличаване на енергийната 
ефективност и за повишаване на 
използването на възобновяема енергия;

ж) действия за пестене на енергия, 
за увеличаване на енергийната 
ефективност и за повишаване на 
използването на възобновяема енергия;

з) действия за подобряване на 
устойчивостта на вредители;

з) действия за подобряване на 
издръжливостта на устойчивите 
култури чрез популяризиране на 
концепцията за интегрирано 
управление на вредителите (ИУВ);

и) действия за по-добро използване 
и управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

и) действия за по-добро използване 
и управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

й) действия и мерки за намаляване 
на производството на отпадъци и 
подобряване управлението на 
отпадъците;

й) действия и мерки за намаляване 
на производството на отпадъци и 
подобряване управлението на 
отпадъците;

к) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите от сектора на плодовете и 
зеленчуците;

к) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите от сектора на плодовете и 
зеленчуците;

л) действия за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него и за 
повишаване на използването на 

л) действия за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него и за 
повишаване на използването на 
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възобновяема енергия; възобновяема енергия;

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на поддържането и 
повишаването на качеството на 
продуктите, подобряването на 
пазарните условия, агроекологията, 
техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба на 
пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба на 
пестициди, и принос за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба на 
пестициди, намаляването на 
зависимостта от агрохимикали и 
принос за смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него.

2. По отношение на целта, посочена 
в член 42, буква и), държавите членки 
избират в своите стратегически планове 
по ОСП един или повече от следните 
видове интервенции:

2. По отношение на целта, посочена 
в член 42, буква и), държавите членки 
избират в своите стратегически планове 
по ОСП един или повече от следните 
видове интервенции:

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;
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в) презасаждане на овощни 
градини, когато това е необходимо 
поради задължително изкореняване по 
съображения, свързани със здравето на 
човека или растенията, по инструкции 
на компетентния орган на държавата 
членка;

в) презасаждане на овощни 
градини, когато това е необходимо 
поради задължително изкореняване по 
съображения, свързани със здравето на 
човека или растенията, по инструкции 
на компетентния орган на държавата 
членка;

г) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

г) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

д) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 
или друго;

д) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 
или друго;

е) небране на плодове и зеленчуци, 
състоящо се в прекратяване на текущия 
цикъл на производство от съответната 
площ, когато продуктът е добре развит и 
има добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;

е) небране на плодове и зеленчуци, 
състоящо се в прекратяване на текущия 
цикъл на производство от съответната 
площ, когато продуктът е добре развит и 
има добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;

ж) застраховане на реколтата, което 
допринася за запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

ж) застраховане на реколтата, което 
допринася за запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

з) индивидуално обучение за други 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за 
отделни производители;

з) индивидуално обучение за други 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за 
отделни производители;

и) изпълнение и управление на 
фитосанитарните протоколи на трета 
държава на територията на Съюза, така 
че да се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави;

и) договаряне, изпълнение и 
управление на фитосанитарните 
протоколи на трета държава на 
територията на Съюза, така че да се 
улесни достъпът до пазарите на трети 



AM\1215868BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

държави;

й) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

й) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите и 
устойчива употреба на пестициди.

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите, 
прилагане на интегрирано управление 
на вредителите и устойчива употреба 
на пестициди.

3. Държавите членки определят в 
своите стратегически планове по ОСП 
интервенциите, които отговарят на 
видовете интервенции, избрани в 
съответствие с параграфи 1 и 2.

3. Държавите членки определят в 
своите стратегически планове по ОСП 
интервенциите, които отговарят на 
видовете интервенции, избрани в 
съответствие с параграфи 1 и 2.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/820

Изменение 820
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 51 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

51 Цели в лозаро-винарския сектор 51 Цели в лозаро-винарския сектор

Държавите членки имат една или 
повече от следните цели в лозаро-
винарския сектор:

Независимо от членове 5 и 6 относно 
общите цели държавите членки 
преследват следните цели от букви а) 
и иа) и една или повече от следните 
цели от букви б) – и) в лозаро-
винарския сектор:

a) подобряване на 
конкурентоспособността на 
винопроизводителите от Съюза, 
включително допринасяне за 
подобряването на системите за 
устойчиво производство и намаляване 
на отпечатъка върху околната среда на 
лозаро-винарския сектор в Съюза; тези 
цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б)—е) и з);

a) подобряване на 
конкурентоспособността на 
винопроизводителите от Съюза, 
включително допринасяне за 
подобряването на системите за 
устойчиво производство и намаляване 
на отпечатъка върху околната среда на 
лозаро-винарския сектор в Съюза. Това 
включва прилагане на щадящи 
околната среда производствени 
методи, екологосъобразни практики 
за отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, като 
същевременно се намалява 
зависимостта от пестициди; тези 
цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б)—е) и з);

б) повишаване на ефективността на 
лозаро-винарските предприятия в Съюза 
и тяхното приспособяване към 
търсенето на пазара, както и 
повишаване на тяхната 

б) повишаване на ефективността на 
лозаро-винарските предприятия в Съюза 
и тяхното приспособяване към 
търсенето на пазара, както и 
повишаване на тяхната дългосрочна 
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конкурентоспособност по отношение на 
производството и предлагането на 
пазара на лозаро-винарските продукти, 
включително икономия на енергия, 
глобална енергийна ефективност и 
устойчивост на процесите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а)—д) и з);

конкурентоспособност по отношение на 
производството и предлагането на 
пазара на лозаро-винарските продукти, 
включително икономия на енергия, 
глобална енергийна ефективност и 
устойчивост на процесите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а)—д) и з);

в) допринасяне за възстановяването 
на равновесието между търсенето и 
предлагането на пазара на вино в Съюза, 
за да бъдат предотвратени пазарни 
кризи; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква а);

в) допринасяне за възстановяването 
на равновесието между търсенето и 
предлагането на пазара на вино в Съюза, 
за да бъдат предотвратени пазарни 
кризи; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква а);

г) допринасяне за запазването на 
доходите на производителите на вино в 
Съюза, когато понасят загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети, нанесени от животни, болести или 
нашествия от вредители; тази цел е 
свързана с целта, установена в член 6, 
параграф 1, буква а);

г) допринасяне за запазването на 
доходите на производителите на вино в 
Съюза, когато понасят загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети, нанесени от животни, болести или 
нашествия от вредители; тази цел е 
свързана с целта, установена в член 6, 
параграф 1, буква а);

д) увеличаване на пазарната 
реализация и конкурентоспособността 
на лозаро-винарските продукти на 
Съюза, по-специално чрез 
разработването на иновативни 
продукти, процеси и технологии и чрез 
добавяне на стойност на етапите от 
веригата на доставки, включително и 
елемент на трансфер на знания; тези цел 
е свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в), д) и и);

д) увеличаване на пазарната 
реализация и конкурентоспособността 
на лозаро-винарските продукти на 
Съюза, по-специално чрез 
разработването на иновативни 
продукти, процеси и технологии и чрез 
добавяне на стойност на етапите от 
веригата на доставки, включително и 
елемент на трансфер на знания; тези цел 
е свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в), д) и и);

е) използване на вторични 
продукти при производството на вино за 
промишлени и енергийни цели, като се 
гарантира качеството на виното в Съюза 
и същевременно се опазва околната 
среда; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г) и д);

е) използване на вторични и 
остатъчни продукти от производството 
на вино за промишлени и енергийни 
цели, като се гарантира качеството на 
виното в Съюза и същевременно се 
опазва околната среда; тази цел е 
свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г) и д);

ж) допринасяне за повишаване ж) допринасяне за повишаване 
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информираността на потребителите за 
отговорната консумация на вино и за 
схеми за качество на ЕС за виното; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и и);

информираността на потребителите за 
отговорната консумация на вино; тази 
цел е свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
б) и и);

з) повишаване на 
конкурентоспособността на лозаро-
винарските продукти на Съюза в 
трети държави; тази цел е свързана 
със целите, установени в член 6, 
параграф 1, букви б) и з);
и) допринесе за повишаване на 
устойчивостта на производителите 
срещу колебанията на пазара; тази цел е 
свързана с целите, установени в член 6, 
параграф 1, буква а).

и) допринесе за повишаване на 
устойчивостта на производителите 
срещу колебанията на пазара; тази цел е 
свързана с целите, установени в член 6, 
параграф 1, буква а).

иa) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
буква г);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/821

Изменение 821
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 52 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

52 Видове интервенция в лозаро-
винарския сектор

52 Видове интервенция в лозаро-
винарския сектор

1. По отношение на всяка от 
целите, избрана измежду определените 
в член 51, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
избират един или повече от следните 
видове интервенции:

1. По отношение на всяка от 
целите, избрана измежду определените 
в член 51, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
избират един или повече от следните 
видове интервенции:

a) преструктуриране и 
преобразуване на лозя, включително 
презасаждане на лозя, когато това е 
необходимо поради задължително 
изкореняване от съображения, свързани 
със здравето на човека или растенията, 
по инструкции на компетентния орган 
на държавата членка, но с изключение 
на обичайното обновяване на лозята, 
състоящо се от презасаждане на същия 
парцел със същия сорт грозде в 
съответствие със същата система на 
отглеждане на лозя, когато лозята са 
приключили естествения си жизнен 
цикъл;

a) преструктуриране и 
преобразуване на лозя, включително 
презасаждане на лозя, когато това е 
необходимо поради задължително 
изкореняване от съображения, свързани 
със здравето на човека или растенията, 
по инструкции на компетентния орган 
на държавата членка, но с изключение 
на обичайното обновяване на лозята, 
състоящо се от презасаждане на същия 
парцел със същия сорт грозде в 
съответствие със същата система на 
отглеждане на лозя, когато лозята са 
приключили естествения си жизнен 
цикъл;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи на съоръженията 
за преработка и инфраструктурата на 
лозаро-винарския сектор, както и 
структури и средства за предлагане на 
пазара;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи на съоръженията 
за преработка и инфраструктурата на 
лозаро-винарския сектор, както и 
структури и средства за предлагане на 
пазара;

в) събиране на реколтата на зелено, в) събиране на реколтата на зелено, 
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което означава пълното унищожаване 
или отстраняване на гроздовете, докато 
все още не са узрели, като по този начин 
добивът от съответната площ се свежда 
до нулев, без небране на реколтата, 
което представлява оставяне на грозде с 
търговско качество върху насажденията 
в края на нормалния производствен 
цикъл;

което означава пълното унищожаване 
или отстраняване на гроздовете, докато 
все още не са узрели, като по този начин 
добивът от съответната площ се свежда 
до нулев, без небране на реколтата, 
което представлява оставяне на грозде с 
търговско качество върху насажденията 
в края на нормалния производствен 
цикъл;

г) застраховане на реколтата срещу 
загуба на доход вследствие на 
неблагоприятни климатични явления, 
приравнени към природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети от животни, болести по растенията 
или нашествия от вредители;

г) застраховане на реколтата срещу 
загуба на доход вследствие на 
неблагоприятни климатични явления, 
приравнени към природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети от животни, болести по растенията 
или нашествия от вредители;

д) инвестиции в материални и 
нематериални активи в иновации, 
състоящи се от разработването на 
иновативни продукти и на вторични 
продукти от производството на вино, 
процеси и технологии, други 
инвестиции, с които се добавя стойност 
на етапите от веригата на доставки, 
включително за обмен на знания;

д) инвестиции в материални и 
нематериални активи в иновации, 
състоящи се от разработването на 
иновативни продукти и на вторични 
продукти от производството на вино, 
процеси и технологии, други 
инвестиции, с които се добавя стойност 
на етапите от веригата на доставки, 
включително за обмен на знания;

е) дестилация на вторични 
продукти от производството на вино, 
извършена в съответствие с 
ограниченията, определени в част II, 
раздел Г от приложение VIII към 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

е) дестилация на вторични 
продукти от производството на вино, 
извършена в съответствие с 
ограниченията, определени в част II, 
раздел Г от приложение VIII към 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

ж) информационни действия във 
връзка с вината, провеждани в 
държавите членки, с които се насърчава 
отговорната консумация на вино или се 
популяризират схемите на Съюза за 
качество, обхващащи наименованията за 
произход и географските указания;

ж) информационни действия във 
връзка с вината, провеждани в 
държавите членки, с които се насърчава 
отговорната консумация на вино или се 
популяризират схемите на Съюза за 
качество, обхващащи наименованията за 
произход и географските указания;

з) популяризиране в трети държави, 
състоящо се в една или повече от 
следните дейности:

з) популяризиране в трети държави, 
състоящо се в една или повече от 
следните дейности:

i) връзки с обществеността, 
действия за популяризиране или 
реклама, които по-специално изтъкват 
високите стандарти при продуктите от 
Съюза, най-вече от гледна точка на 

i) връзки с обществеността, 
действия за популяризиране или 
реклама, които по-специално изтъкват 
високите стандарти при продуктите от 
Съюза, най-вече от гледна точка на 
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качеството, безопасността на храните 
или грижата за околната среда;

качеството, безопасността на храните 
или грижата за околната среда;

ii) участие в мероприятия, панаири 
или изложения с международна 
значимост;

ii) участие в мероприятия, панаири 
или изложения с международна 
значимост;

iii) информационни кампании, по-
специално относно схемите за качество 
на Съюза, отнасящи се до 
наименованията за произход, 
географските указания и биологичното 
производство;

iii) информационни кампании, по-
специално относно схемите за качество 
на Съюза, отнасящи се до 
наименованията за произход, 
географските указания и биологичното 
производство;

iv) проучвания на нови пазари, 
необходими за разширяване на 
пазарните възможности;

iv) проучвания на нови пазари, 
необходими за разширяване на 
пазарните възможности;

v) проучвания с цел оценка на 
резултатите от мерките за 
популяризиране и информиране;

v) проучвания с цел оценка на 
резултатите от мерките за 
популяризиране и информиране;

vi) подготовка на технически 
досиета, включително лабораторни 
изпитвания и оценки относно 
енологичните практики, 
фитосанитарните и хигиенните правила, 
както и други изисквания на трети 
държави за внос на продукти от лозаро-
винарския сектор с цел да се улесни 
достъпът до пазарите на трети държави.

vi) подготовка на технически 
досиета, включително лабораторни 
изпитвания и оценки относно 
енологичните практики, 
фитосанитарните и хигиенните правила, 
както и други изисквания на трети 
държави за внос на продукти от лозаро-
винарския сектор с цел да се улесни 
достъпът до пазарите на трети държави.

и) временна и прогресивно 
намаляваща помощ за покриване на 
административните разходи по 
създаване на взаимоспомагателни 
фондове.

и) временна и прогресивно 
намаляваща помощ за покриване на 
административните разходи по 
създаване на взаимоспомагателни 
фондове.

иа) действия за по-добро 
използване и управление на водите, 
включително опазване и дрениране на 
водите;
иб) биологично земеделие;
ив) други действия, включително 
действия за:
i) опазване на почвата и подобряване 
на въглеродното съдържание в 
почвите;
ii) създаването или опазването на 
местообитания, благоприятни за 
биологичното разнообразие, или 
поддържането на природната зона, 
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включително съхраняването на 
нейните исторически 
характеристики;
iii) подобряване на устойчивостта 
спрямо вредители и заболявания по 
лозите;
iv) намаляване на генерирането на 
отпадъци и подобряване на тяхното 
управление.

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки обосновават 
избора си на целите и вида на 
интервенции в лозаро-винарския сектор. 
Те определят интервенциите в рамките 
на избраните видове интервенции.

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки обосновават 
избора си на целите и вида на 
интервенции в лозаро-винарския сектор. 
Те определят интервенциите в рамките 
на избраните видове интервенции.

3. В допълнение към изискванията, 
посочени в дял V, в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки определят график за 
изпълнение по отношение на избраните 
видове интервенция, интервенции и 
обща финансова таблица, която показва 
необходимите средства, които да бъдат 
отпуснати, и предвиденото 
разпределение на средствата между 
подбраните видове интервенция и 
между интервенциите в съответствие с 
разпределените финансови средства, 
посочени в приложение V.

3. В допълнение към изискванията, 
посочени в дял V, в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки определят график за 
изпълнение по отношение на избраните 
видове интервенция, интервенции и 
обща финансова таблица, която показва 
необходимите средства, които да бъдат 
отпуснати, и предвиденото 
разпределение на средствата между 
подбраните видове интервенция и 
между интервенциите в съответствие с 
разпределените финансови средства, 
посочени в приложение V.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/822

Изменение 822
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 54 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

54 Специални правила за 
финансовата помощ от Съюза за лозаро-
винарския сектор

54 Специални правила за 
финансовата помощ от Съюза за лозаро-
винарския сектор

1. Съответните държави членки 
гарантират, че финансовата помощ от 
Съюза за застраховане на реколтата не 
нарушава конкуренцията на 
застрахователния пазар.

1. Съответните държави членки 
гарантират, че финансовата помощ от 
Съюза за застраховане на реколтата не 
нарушава конкуренцията на 
застрахователния пазар.

2. Съответните държави членки 
въвеждат система, почиваща на 
обективни критерии, за да гарантират, 
че събирането на реколтата на зелено не 
води до компенсации за отделни 
винопроизводители над граничната 
стойност, определена в член 53, 
параграф 3.

2. Съответните държави членки 
въвеждат система, почиваща на 
обективни критерии, за да гарантират, 
че събирането на реколтата на зелено не 
води до компенсации за отделни 
винопроизводители над граничната 
стойност, определена в член 53, 
параграф 3.

Размерът на помощта от Съюза за 
дестилация на вторични продукти от 
производството на вино се определя на 
процент обем и на хектолитър 
произведен алкохол. Не се изплаща 
финансова помощ от Съюза за 
алкохолния обем, съдържащ се в 
подлежащите на дестилиране вторични 
продукти, който надвишава 10 % по 
отношение на алкохолния обем, 
съдържащ се в произведеното вино.

Размерът на помощта от Съюза за 
дестилация на вторични продукти от 
производството на вино се определя на 
процент обем и на хектолитър 
произведен алкохол. Не се изплаща 
финансова помощ от Съюза за 
алкохолния обем, съдържащ се в 
подлежащите на дестилиране вторични 
продукти, който надвишава 10 % по 
отношение на алкохолния обем, 
съдържащ се в произведеното вино.

Съответните държави членки 
гарантират, че финансовата помощ от 
Съюза за дестилация на вторични 

Съответните държави членки 
гарантират, че финансовата помощ от 
Съюза за дестилация на вторични 
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продукти от производството на вино се 
заплаща на дестилатори, които 
преработват вторични продукти от 
производството на вино, доставени за 
дестилиране на суров алкохол с 
алкохолно съдържание най-малко 92 
обемни процента.

продукти от производството на вино се 
заплаща на дестилатори, които 
преработват вторични продукти от 
производството на вино, доставени за 
дестилиране на суров алкохол с 
алкохолно съдържание най-малко 92 
обемни процента.

Финансовата помощ от Съюза включва 
обща сума, която да компенсира за 
разходите за събиране на вторичните 
продукти от производството на вино. 
Сумата се прехвърля от дестилатора на 
производителя, когато съответните 
разходи се поемат от последния.

Финансовата помощ от Съюза включва 
обща сума, която да компенсира за 
разходите за събиране на вторичните 
продукти от производството на вино. 
Сумата се прехвърля от дестилатора на 
производителя, когато съответните 
разходи се поемат от последния.

Съответните държави членки 
гарантират, че алкохолът, получен от 
дестилацията на вторични продукти от 
производството на вино, посочени в 
член 52, параграф 1), буква е), за които е 
била отпусната финансова помощ от 
Съюза, се използва изключително за 
промишлени или енергийни цели, които 
не нарушават конкуренцията.

Съответните държави членки 
гарантират, че алкохолът, получен от 
дестилацията на вторични продукти от 
производството на вино, посочени в 
член 52, параграф 1), буква е), за които е 
била отпусната финансова помощ от 
Съюза, се използва изключително за 
промишлени или енергийни цели, които 
не нарушават конкуренцията.

4. В своите стратегически планове 
по ОСП съответните държави членки 
определят минимален процент от 
разходите за действията, насочени към 
опазването на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата, подобряването на 
устойчивостта на производствените 
системи и процеси, намаляване на 
въздействието върху околната среда на 
лозаро-винарския сектор в Съюза, 
икономия на енергия и повишаване на 
глобалната енергийна ефективност в 
лозаро-винарския сектор.

4. В своите стратегически планове 
по ОСП съответните държави членки 
определят минимум 20% от разходите за 
действията, насочени към опазването на 
околната среда, адаптирането към 
изменението на климата, подобряването 
на устойчивостта на производствените 
системи и процеси, намаляване на 
въздействието върху околната среда на 
лозаро-винарския сектор в Съюза, 
икономия на енергия и повишаване на 
глобалната енергийна ефективност в 
лозаро-винарския сектор.

4а. Държавите членки 
гарантират, че общата годишна 
сума, получена от един краен 
бенефициер за интервенции в лозаро-
винарския сектор, не надвишава 
200 000 евро.
4б. Подпомагането е обвързано с 
изисквания за опазване на околната 
среда и биологичното разнообразие, 
които надхвърлят минималните 
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стандарти, с особен акцент върху 
поддържането на характеристиките 
на ландшафта и прилагането на 
управленски практики, благоприятни 
за биологичното разнообразие.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/823

Изменение 823
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 56 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) намаляване на въздействието 
върху околната среда и принос за 
действия във връзка с климата чрез 
отглеждане на маслинови насаждения; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви г) и д);

в) намаляване на въздействието 
върху околната среда и принос за 
действия във връзка с климата, 
адаптацията към него и 
смекчаването на последиците от 
изменението на климата чрез 
отглеждане на маслинови насаждения, 
включително чрез насърчаване на 
ландшафтите с многобройни култури 
и подобряване на грижите за 
почвата; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/824

Изменение 824
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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
Част 2 – глава 3 – раздел 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

СЕКТОРЪТ НА БОБОВИТЕ 
КУЛТУРИ
Член 58a
Цели на сектора на бобовите култури
Независимо от спазването на 
членове 5 и 6 относно общите цели 
държавите членки имат следните 
цели в сектора на бобовите култури:
a) схемата увеличава устойчивото 
производство и потребление на 
бобови култури в Съюза, за да се 
увеличи самостоятелното снабдяване 
с храни и фуражи в съответствие с 
целите, определени в приложение I;
б) бобовите култури на обработваеми 
площи, подпомагани с това плащане, 
са част от сеитбооборотен цикъл с 
продължителност най-малко четири 
години или от комбинация от видове 
във временни пасища върху 
обработваема земя. Това е 
съвместимо със схемите за климата 
и околната среда („екосхеми“) по 
член 28, съобразно които 
сеитбооборотен цикъл с 
продължителност четири или повече 
години може да бъде възнаграден. 
Схемата може също така да 
възнагради отглеждане на по-малко 
култури или междинни култури, 
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например подземна детелина, които 
не се възнаграждават по друг начин в 
рамките на други мерки;
в) паша от пасища с голямо 
разнообразие на видовете или косене 
на ливади с голямо разнообразие на 
видовете за фураж на действително 
постоянно пасище, което съдържа 
бобови видове в тревния слой, също 
могат да бъдат субсидирани, при 
условие че не се извършва повторна 
оран и повторно засяване 
(„опресняване“);
г) тези плащания не подпомагат 
отглеждането на монокултурни или 
непрекъснато засявани бобови 
култури;
д) намаляване на зависимостта от 
концентрирани фуражни миксове, 
съдържащи соя, по-специално вносна 
соя, произхождаща от земя, която 
наскоро е била обезлесена или 
преобразувана, в съответствие с ЦУР 
15, ангажимента на Съюза за нулево 
обезлесяване и съществуващите 
ангажименти на частните 
дружества за нулево обезлесяване;
е) затваряне на циклите на 
хранителните вещества и 
ограничаването им до обхвата на 
местните и регионалните речни 
басейни в съответствие с Директива 
2000/60/ЕО;
ж) насърчаване на местните и 
регионалните пазари в областта на 
храните, фуражите и адаптираните 
към местните условия сортове 
семена с ниско потребление на 
ресурси.
Мерките, финансирани в сектора, 
съответстват на ангажиментите и 
законодателството на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда и не водят до преки или непреки 
промени в земеползването, като имат 
действително положително 
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въздействие върху световните емисии 
на парникови газове съгласно 
GLOBIOM.
Член 58б
Видове интервенции
По отношение на целите, посочени в 
член 58а, държавите членки трябва 
да изберат в своите стратегически 
планове по ОСП един или повече от 
следните видове интервенции:
a) инвестиции в материални и 
нематериални активи; 
научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
както и други действия, включително 
действия за:
и) опазване на почвата, включително 
действително и доказано подобряване 
на въглеродното съдържание в 
почвата без системна зависимост от 
пестициди;
ii) повишаване на ефективността на 
използването и управлението на 
водите, включително спестяване на 
вода;
iii) популяризиране на използването 
на сортове и управленски практики, 
адаптирани към променящите се 
климатични условия;
iv) подобряване на управленските 
практики за увеличаване на 
устойчивостта на културите спрямо 
вредители и намаляване на 
податливостта към вредители;
v) намаляване на употребата и 
зависимостта от пестициди;
vi) създаване и поддържане на 
земеделски местообитания, 
благоприятни за биологичното 
разнообразие, без използване на 
пестициди;
б) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално във 
връзка с адаптацията към 
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изменението на климата и неговото 
смекчаване, както и при подбора от 
страна на земеделския стопанин на 
най-подходящия сеитбооборот;
в) обучение, включително 
индивидуално обучение и обмен на 
най-добри практики;
г) биологично производство и 
техники;
д) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите.

Or. en

(Раздел 6а — член 58а (нов) Раздел 6а — член 58б (нов))
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15.10.2020 A8-0200/825

Изменение 825
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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 59 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, стандарти за 
хуманно отношение към животните, 
устойчивост на вредители и 
екологосъобразни практики за 
отглеждане, производствени техники и 
методи на производство, 
екологосъобразно използване и 
управление на вторичните продукти и 
отпадъците, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
опазването на водите, почвите и други 
природни ресурси; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви д) и е);

г) популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, стандарти за 
хуманно отношение към животните, 
устойчиви спрямо вредители и 
болести екологосъобразни практики за 
отглеждане, производствени техники и 
методи на производство, включително 
чрез насърчаване на интегрирано 
управление на вредителите, мерки за 
подобряване на биологичната 
сигурност и устойчивостта на 
животните спрямо болести при 
същевременно намаляване на 
използването на антибиотици, 
екологосъобразно използване и 
управление на вторичните продукти и 
отпадъците, възстановяване и 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално опазването на 
водите, почвите и други природни 
ресурси, намаляване на емисиите и 
енергийна ефективност; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви д) и е);

Or. en


