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6.3.2013 B7-0082/201 

Изменение  201 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и 

свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 57 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(57) Системата за кръстосано спазване 

предполага някои административни 

ограничения както за бенефициерите, 

така и за националните администрации, 

тъй като воденето на документация 

трябва да се гарантира, трябва да се 

провеждат проверки и да се прилагат 

наказателни мерки, където е 

необходимо. Тези наказателни мерки 

следва да са пропорционални, 

ефективни и възпиращи. Такива 

наказателни мерки не следва да се 

влияят от предвидени в други 

разпоредби на съюзното или 

националното законодателство 

наказания. В името на 

последователността е уместно да се 

обединят съответните разпоредби на 

Съюза в единен правен инструмент. За 

селскостопански производители, 

участващи в схемата за подпомагане 

на малките стопанства, посочена в 

дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх 

[DP], усилията, които е необходимо 

да се положат в системата за 

кръстосано спазване, може да се 

считат за надвишаващи 

предимствата от обхващането на 

(57) Системата за кръстосано спазване 

предполага някои административни 

ограничения както за бенефициентите, 

така и за националните администрации, 

тъй като воденето на документация 

трябва да се гарантира, трябва да се 

провеждат проверки и да се прилагат 

наказателни мерки, където е 

необходимо. Тези наказателни мерки 

следва да са пропорционални, 

ефективни и възпиращи. Такива 

наказателни мерки не следва да се 

влияят от предвидени в други 

разпоредби на съюзното или 

националното законодателство 

наказания. В името на 

последователността е уместно да се 

обединят съответните разпоредби на 

Съюза в единен правен инструмент. 
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тези производители в системата. С 

цел опростяване тези 

селскостопански производители 

следва да бъдат освободени от 

кръстосано спазване и особено от 

системата за контрол и риска за 

наказателни мерки по кръстосаното 

спазване. Освобождаването обаче не 

следва да оказва влияние върху 

задължението им да зачитат 

приложимите разпоредби на 

секторното законодателство или 

върху възможността да бъдат 

направени проверки и наложени 

наказания по това законодателство. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Изменение  202 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и 

свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга допустимостта за 

подпомагане съгласно член 30, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ RD/xxx, разходите, финансирани по 

ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго 

финансиране от бюджета на ЕС. 

Разходите, финансирани по ЕЗФРСР не 

са предмет на никакво друго 

финансиране от бюджета на ЕС. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Изменение  203 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и 

свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 61 – параграф 2 – точка 1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1) Доброволното участие в системи 

за управление, сертифицирани 

съгласно международно признати 

стандарти. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Изменение  204 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и 

свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 73 – параграф 1 – алинея 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) всички земеделски парцели в 

стопанството, както и неземеделските 

площи, за които се иска подпомагане 

съгласно член 68, параграф 2; 

a) всички земеделски парцели в 

стопанството, както и неземеделските 

площи, за които се иска подпомагане 

съгласно член 68, параграф 2; не е 

необходимо обаче да се декларират 

особености на ландшафта на буферни 

ивици; все пак бенефициентът 

посочва в заявлението си, че разполага 

със земеделски парцели с ландшафтни 

особености или буферни зони и, по 

искане на компетентните органи, 

посочва местоположението им; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Изменение  205 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и 

свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 92 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 91 обаче няма да се прилага за 

бенефициери, участващи в схемата за 

подпомагане на дребни 

селскостопански производители, 

посочена в дял V от Регламент (ЕС) 

№ xxx/xxx[DP] и за бенефициери, 

получаващи помощ съгласно член 29, 

параграф 9 от Регламент (ЕС) 

№ RD/xxx. 

Член 91 обаче няма да се прилага за 

бенефициенти, получаващи помощ 

съгласно член 29, параграф 9 от 

Регламент (ЕС) № RD/xxx. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Изменение  206 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0082/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори относно 

финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и 

свързания с тях мандат 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 

2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 110 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 110 а 

 Глава ІV Регионализация 

 Когато е целесъобразно и в 

съответствие с конституционните 

им норми, държавите членки могат 

да прилагат разпоредби от общата 

селскостопанска политика на 

регионално равнище. 

Or. en 

 

 


