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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0082/207 

Изменение  207 

George Lyon 

от името на групата ALDE 

 

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 и свързания с тях 

мандат относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 

селскостопанска политика 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 54 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(54) По отношение на Директива 

2000/60/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 

установяване на рамка за действията на 

Общността в областта на политиката за 

водите, разпоредбите ще влизат в сила 

само в рамките на кръстосаното 

спазване, когато всички държави членки 

са ги приложили изцяло по-специално с 

ясни задължения на селскостопанските 

производители. Съгласно директивата 

изискванията на ниво индивидуално 

стопанство ще се приложат най-

късно до 1 януари 2013 г. 

(54) По отношение на Директива 

2000/60/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 23 октомври 2000 г., за 

установяване на рамка за действията на 

Общността в областта на политиката за 

водите, разпоредбите могат да влизат в 

сила само в рамките на кръстосаното 

спазване, когато всички държави членки 

са ги приложили изцяло по-специално с 

ясни задължения на селскостопанските 

производители. Включването на нови 

правила относно кръстосаното 

спазване следва да бъде предшествано 

от анализ, най-късно до 1 януари 

2015 г., на тяхната приложимост в 

рамките на кръстосаното спазване и 

на последствията от тяхната 

система за контрол на място. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Изменение  208 

George Lyon 

от името на групата ALDE 

 

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 и свързания с тях 

мандат относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата 

селскостопанска политика 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 110б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 110б 

Праг 

заличава се 

Когато сумата на помощта, получена 

в рамките на една година от даден 

бенефициер, е по-малка или равна на 

сумата, определена от държавата 

членка съгласно член 49 от Регламент 

(ЕС) № DP/xxx, държавата членка не 

публикува името на съответния 

бенефициер, както е предвидено в 

точка а) от първата алинея на 

член 110а, параграф 1 на посочения 

регламент. 

 

Сумите, определени от държавата 

членка съгласно член 49 от Регламент 

(ЕС) № DP/xxx и нотифицирани на 

Комисията съгласно същия регламент 

се оповестяват от Комисията в 

съответствие с правилата, приети 

по член 110г. 

 

Когато се прилага първият параграф 

на посочения член, държавите членки 

публикуват информацията, 

определена в точки б), в) и г) от 

първата алинея на член 110а, 

параграф 1 и бенефициерът се 
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идентифицира чрез код. Държавите 

членки вземат решение относно 

формата на този код. 

Or. en 

 

 


