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6.3.2013 B7-0081/148 

Изменение  148 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Плащанията за агроекология и климат 

покриват само онези ангажименти, 

които надхвърлят съответните 

задължителни стандарти съгласно глава 

I на дял VI от Регламент (ЕС) 

№ HR/2012 и други приложими 

задължения съгласно глава 2 на дял III 

от Регламент (ЕС) № DP/2012, 

приложимите минимални изисквания за 

употреба на торове и препарати за 

растителна защита и други приложими 

задължителни изисквания, установени 

от националното законодателство. 

Всички упоменати задължителни 

изисквания се установяват в 

програмите. 

3. Плащанията за агроекология и климат 

покриват само онези ангажименти, 

които надхвърлят съответните 

задължителни стандарти съгласно глава 

I на дял VI от Регламент (ЕС) № 

HR/2012 и всички задължения съгласно 

глава 2 на дял III от Регламент (ЕС) № 

DP/2012, приложимите минимални 

изисквания за употреба на торове и 

препарати за растителна защита и други 

приложими задължителни изисквания, 

установени от националното 

законодателство. Всички упоменати 

задължителни изисквания се 

установяват в програмите. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Изменение  149 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 6 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Не се предоставя подпомагане от 

ЕЗФРСР за ангажименти, обхванати 

от дял III, глава 2 от Регламент 

(ЕС) № .../.... [DPR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Изменение  150 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0081/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 64 – параграф 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията прави годишна разбивка 

по държави-членки на сумите по 

параграф 1 чрез актове за изпълнение, 

след като приспадне сумата по параграф 

2 и като взема предвид прехвърлянето 

на средства, посочено в член 14, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ DP/2012. При изготвянето на 

годишната разбивка Комисията отчита: 

4. Комисията прави годишна разбивка 

по държави-членки на сумите по 

параграф 1 чрез актове за изпълнение, 

след като приспадне сумата по параграф 

2 и като взема предвид прехвърлянето 

на средства, посочено в член 14, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ DP/2012. При изготвянето на 

годишната разбивка Комисията отчита:  

a) обективни критерии, свързани с 

целите, посочени в член 4; както и 

a) обективни критерии, свързани с 

целите, посочени в член 4.  

б) резултати от минали периоди.  

Or. en 

 

 


