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Изменение 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 36, член 37 и член 299, 
параграф 2 от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 2, член 3, параграф 
2, член 34, параграф 2, членове 36, 37, 
82 и член 299, параграф 2 от него,

Or. pl

Обосновка

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Изменение 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Позоваване 2 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Акта за 
присъединяване на Чешката 
република, Естония, Кипър, Латвия, 
Литва, Унгария, Малта, Полша, 
Словения и Словакия и Акта за 
присъединяване на България и 
Румъния, приема, че по-ниското 
равнище на субсидиите за 
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земеделието в новите държави-
членки няма по-нататъшно 
основание след приключването на 
преходните периоди.

Or. pl

Обосновка

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Изменение 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Опитът от прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 
септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани и за 
изменение на Регламенти (EИО) 
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) 
№ 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) 
№ 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) 
№ 2358/71 и (EО) № 2529/2001 показва, 
че някои елементи на механизма за 
подпомагане следва да бъдат 
коригирани. По-специално необходимо
е по-голямо отделяне на прякото 
подпомагане от производството и 
опростяване на функционирането на 
Схемата за единно плащане. Също така 
трябва да се отбележи, че Регламент 
(EО) № 1782/2003 бе значително 

(1) Опитът от прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 
септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани и за 
изменение на Регламенти (EИО) 
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) 
№ 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) 
№ 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) 
№ 2358/71 и (EО) № 2529/2001 показва, 
че някои елементи на механизма за 
подпомагане следва да бъдат 
коригирани. По-специално възможно 
би било по-голямо отделяне на прякото 
подпомагане от производството и 
опростяване на функционирането на 
Схемата за единно плащане. Също така 
трябва да се отбележи, че Регламент 
(EО) № 1782/2003 бе значително 
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изменен от влизането му в сила. С оглед 
на тези развития и в интерес на 
постигането на по-голяма яснота, той 
трябва да бъде отменен и заменен с нов 
регламент.

изменен от влизането му в сила. С оглед 
на тези развития и в интерес на 
постигането на по-голяма яснота, той 
трябва да бъде отменен и заменен с нов 
регламент.

Or. es

Изменение 136
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Действителността показа 
неуспеха на ОСП и необходимостта 
от селскостопанска политика, която 
се основава на принципа на правото 
на продоволствената сигурност и 
независимост, чиито основни насоки 
са следните:  подкрепа за 
земеделските стопани 
производители; ограничаване на 
продуктивизма, който води до 
концентриране на собствеността в 
големите предприятия, регионално 
концентриране на производството, 
изключване на някои райони от 
производствения сектор и ускореното 
изчезване на малките и средни 
стопанства;  спиране на упадъка на 
селските региони и на 
обезлюдяването на много райони; 
борба с нестабилността, пред която 
са изправени някои производствени 
сектори, породена от промените в 
потреблението, за да се отпусне 
примката около селскостопанските 
икономики на трети страни, където 
земеделието и селскостопанската 
дейност заемат съществено място.  

Or. pt
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Обосновка

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Изменение 137
Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) По-нататъшното намаляване на 
бюрокрацията в селскостопанския 
сектор следва да става чрез по-
прозрачни, опростени и по-малко 
тромави разпоредби. Само чрез по-
ниски разходи и по-малки 
административни тежести Общата 
селскостопанска политика може да 
допринесе за 
конкурентоспособността на 
селскостопанските предприемачи на 
глобализирания пазар.

Or. de

Изменение 138
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Последователните реформи на 
ОСП, заедно с постепенното 
отваряне на пазарите, с 
отслабването на механизмите за 
регулиране на пазара на 
селскостопански продукти и с 
включването на селското стопанство 
в СТО, без да се забравя въвеждането 
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на схемата на единно плащане (СЕП), 
несвързано с производството, 
накараха много малки и средни 
стопанства да изоставят 
селскостопанската дейност и 
провокираха масовото напускане на 
селските райони, което допринесе за 
изостряне на нестабилността и 
увеличаване на различията между 
култури, земеделски стопани и 
страни.

Or. pt

Обосновка

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Изменение 139
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Неотдавнашната криза, 
провокирана от повишаването на 
цените на хранителните продукти, 
показва, че селското стопанство 
трябва да се счита за главен 
стратегически сектор, за да се 
гарантира продоволствената 
сигурност и независимост на всяка 
страна и че в рамките на СТО трябва 
да престане жертването на селското 
стопанство в полза на услугите и 
технологиите - дейности, които 
представляват интерес единствено 
за икономически и финансови групи и 
едри вносители.

Or. pt
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Обосновка

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Изменение 140
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Състоянието на селския свят 
показва необходимостта от запазване 
на производствената функция на 
земята и на земеделския стопанин и 
от това на него да му бъде оставена 
свободата за избере това, което 
съответства  най-добре на 
агроекологичните характеристики на 
стопанството му, тоест сред цялото 
разнообразие от дейности, свързани 
със земеделие и животновъдство, а не 
само сред тези, които от 
историческа гледна точка дават 
право на помощ в съответствие с 
ОСП.

Or. pt

Обосновка

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Изменение 141
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1д) Положението, пред което са 
изправени земеделските стопани, по-
специално работещите в малки и 
средно големи стопанства или които 
се занимават със семейно селско 
стопанство, налага запазване на 
помощите за производство, но със 
задължението да обработват и 
поддържат култури в области, за 
които се отпуска помощ, за да се 
постави край на несправедливостите 
на настоящата система, която 
изплаща малко или нищо на някои 
производители или дребни земеделски 
стопани.  

Or. pt

Обосновка

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Изменение 142
Ioannis Gklavakis

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи принципа, че земеделските 
стопани, които не спазват някои 
изисквания в областите на 
здравеопазването, опазването здравето 
на животните и растенията, околната 

(2) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи принципа, че земеделските 
стопани, които не спазват някои 
изисквания в областите на 
здравеопазването, опазването здравето 
на животните и растенията, околната 
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среда и хуманното отношение към 
животните, подлежат на намаляване или 
изключване от прякото подпомагане.
Тази система за „кръстосано спазване“ 
съставлява неделима част от подкрепата 
на Общността в рамките на преките 
плащания и затова следва да се 
поддържа. Въпреки това опитът показа, 
че редица изисквания от обхвата на 
кръстосаното спазване не съответстват 
достатъчно на селскостопанската 
дейност или на стопанската земя, или 
по-скоро се отнасят до националните 
органи, отколкото до земеделските 
стопани. Следователно е уместно да се 
коригира обхватът на кръстосаното 
спазване.

среда и хуманното отношение към 
животните, подлежат на намаляване или 
изключване от прякото подпомагане.
Тази система за „кръстосано спазване“ 
съставлява неделима част от подкрепата 
на Общността в рамките на преките 
плащания и затова следва да се 
поддържа. Въпреки това опитът показа, 
че редица изисквания от обхвата на 
кръстосаното спазване не съответстват 
достатъчно на селскостопанската 
дейност или на стопанската земя, или 
по-скоро се отнасят до националните 
органи, отколкото до земеделските 
стопани. Следователно е уместно да се 
коригират обхватът и изискванията за
кръстосаното спазване, като при това 
се вземат предвид особеностите и 
структурата на стопанствата в 
държавите-членки. 

Or. el

Обосновка

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Изменение 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи принципа, че земеделските 
стопани, които не спазват някои 
изисквания в областите на 
здравеопазването, опазването здравето 
на животните и растенията, околната 
среда и хуманното отношение към 
животните, подлежат на намаляване или 

(2) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи принципа, че земеделските 
стопани, които не спазват някои 
изисквания в областите на 
здравеопазването, опазването здравето 
на животните и растенията, околната 
среда и хуманното отношение към 
животните, подлежат на намаляване или 
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изключване от прякото подпомагане. 
Тази система за „кръстосано спазване“ 
съставлява неделима част от подкрепата 
на Общността в рамките на преките 
плащания и затова следва да се 
поддържа. Въпреки това опитът показа, 
че редица изисквания от обхвата на 
кръстосаното спазване не съответстват 
достатъчно на селскостопанската 
дейност или на стопанската земя, или 
по-скоро се отнасят до националните 
органи, отколкото до земеделските 
стопани. Следователно е уместно да се 
коригира обхватът на кръстосаното 
спазване.

изключване от прякото подпомагане. 
Тази система за „кръстосано спазване“ 
съставлява неделима част от подкрепата 
на Общността в рамките на преките 
плащания и затова следва да се 
поддържа. Въпреки това опитът показа, 
че редица изисквания от обхвата на 
кръстосаното спазване не съответстват 
достатъчно на селскостопанската 
дейност или на стопанската земя, или 
по-скоро се отнасят до националните 
органи, отколкото до земеделските 
стопани. Следователно е уместно да се 
коригира обхватът на кръстосаното 
спазване. В случай на включване в 
приложение ІІ на релевантния за 
кръстосаното спазване член от  
„Пакета за хигиена“1 това не трябва 
да води до допълнителен контрол.
1 Регламент (ЕО) № 852/2004 г. на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно хигиената на храните 
(ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1), Регламент (ЕО) 
№ 853/2004 г. на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. относно 
определяне на специфични хигиенни правила 
за храните от животински произход (ОВ L 
139, 30.4.2004 г., стр. 55), Регламент (ЕО) № 
183/2005 на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 януари 2005 г. относно 
определяне на изискванията за хигиена на 
фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005, стр. 1).

Or. de

Обосновка

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.
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Изменение 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Следва да се полагат 
непрекъснати усилия, за да се 
постигне опростяване, подобряване и 
хармонизация на системата за 
кръстосано спазване. За тази цел на 
всеки две години Комисията следва да 
представя доклад за прилагането на 
системата за кръстосано спазване.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Изменение 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Намалените административни 
тежести, хармонизираните проверки, 
сливането на проверки, включително 
в рамките на европейските 
институции, и своевременните 
плащания биха повишили 
цялостната подкрепа от страна на 
земеделските производители на 
системата за кръстосано спазване и 
по този начин биха повишили 
ефективността на тази политика.
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Or. en

Обосновка

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Изменение 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) С цел ограничаване на тежестта 
за земеделските производители, 
държавите-членки и европейските 
институции следва да бъдат 
насърчавани да сведат до минимум 
както броя на проверките на място, 
така и броя на агенциите по надзор, 
без да се засягат разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 796/2004 на 
Комисията от 21 април 2004 г. за 
определяне на подробни правила за 
прилагане на интегрираната система 
за администриране и контрол, 
кръстосано спазване и модулация, 
предвидени в Регламент (ЕО) № 
1782/2003 на Съвета1. За тази цел на 
държавите-членки следва да бъде 
разрешено да изпълнят минималния 
брой проверки на нивото на 
разплащателната агенция. Освен 
това държавите-членки и 
европейските институции следва да 
бъдат насърчавани да предприемат 
допълнителни мерки за ограничаване 
на броя на лицата, извършващи 
проверки, за да се гарантира тяхното 
надлежно обучение и да се ограничи 
периодът, през който могат да бъдат 
извършвани проверки на място за 
дадено земеделско стопанство, до 
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максимум един ден. Комисията следва 
да подпомага държавите-членки при 
спазването на изискванията за 
интегрирани извадкови селекции. 
Извадковата селекция за проверки на 
място следва да се извършва 
независимо от различните 
минимални проценти на проверки, 
предвидени в конкретното 
законодателство, попадащо в обхвата 
на кръстосаното спазване.
________
1 OВ L 141, 30.4. 2004 г., стр. 18.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Изменение 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Държавите-членки следва да 
гарантират, че на земеделските 
производители няма да бъдат 
налагани двойни санкции (например 
чрез намаляване или отказване на 
плащания, както и глоби за 
неспазване на съответното 
национално законодателство) за един 
и същи случай на неспазване.

Or. en
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Обосновка

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Изменение 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Освен това, за да се избегне 
изоставянето на селскостопанска земя и 
за да се гарантира, че тя се поддържа в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 се създаде обща за 
Общността рамка, в която държавите-
членки да могат да приемат стандарти, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите области, 
включително почвено-климатичните 
условия и съществуващите системи за 
селско стопанство (използване на 
земята, периодична смяна на културите, 
селскостопански практики) и 
структурата на фермите. Премахването 
на задължителното оставяне на земя 
под угар в рамките на схемата за 
единно плащане може в някои случаи 
да има нежелан ефект за околната 
среда, и по-специално по отношение 
на някои особености на ландшафта. 
Ето защо е уместно да се наблегне на 
съществуващите разпоредби на 
Общността, насочени към защита, 
където е необходимо, на 
специфичните особености на 
ландшафта.

(3) Освен това, за да се избегне 
изоставянето на селскостопанска земя и 
за да се гарантира, че тя се поддържа в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 се създаде обща за 
Общността рамка, в която държавите-
членки да могат да приемат стандарти, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите области, 
включително почвено-климатичните 
условия и съществуващите системи за 
селско стопанство (използване на 
земята, периодична смяна на културите, 
селскостопански практики) и 
структурата на фермите.

Or. de
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Обосновка

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Изменение 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Освен това, за да се избегне 
изоставянето на селскостопанска земя и 
за да се гарантира, че тя се поддържа в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 се създаде обща за 
Общността рамка, в която държавите-
членки да могат да приемат стандарти, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите области, 
включително почвено-климатичните 
условия и съществуващите системи за 
селско стопанство (използване на 
земята, периодична смяна на културите, 
селскостопански практики) и 
структурата на фермите. Премахването 
на задължителното оставяне на земя под 
угар в рамките на схемата за единно 
плащане може в някои случаи да има 
нежелан ефект за околната среда, и по-
специално по отношение на някои 
особености на ландшафта. Ето защо е 
уместно да се наблегне на 
съществуващите разпоредби на 
Общността, насочени към защита, 
където е необходимо, на специфичните 
особености на ландшафта.

(3) Освен това, за да се избегне 
изоставянето на селскостопанска земя и 
за да се гарантира, че тя се поддържа в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 се създаде обща за 
Общността рамка, в която държавите-
членки да могат да приемат стандарти, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите области, 
включително почвено-климатичните 
условия и съществуващите системи за 
селско стопанство (използване на 
земята, периодична смяна на културите, 
селскостопански практики) и 
структурата на фермите. Премахването 
на задължителното оставяне на земя под 
угар в рамките на схемата за единно 
плащане може в някои случаи да има 
нежелан ефект за околната среда, и по-
специално по отношение на 
обикновеното биоразнообразие, някои 
особености на ландшафта и земите, 
разположени покрай водни потоци. Ето 
защо е уместно да се наблегне на 
съществуващите разпоредби на 
Общността, насочени към защита, 
където е необходимо, на 
биоразнообразието и специфичните 
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особености на ландшафта.

Or. fr

Изменение 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Досегашната система за 
финансиране на ОСП в твърде малка 
степен подпомага семейни 
стопанства, което води до 
изоставяне на земеделски земи - по-
специално в райони с неблагоприятни 
условия - и до обезлюдяване на селата 
със съответните негативни 
социални, икономически и екологични 
последствия от този процес. Поради 
това критериите за финансиране на 
стопанствата следва да бъдат 
радикално изменени.

Or. pl

Обосновка

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.
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Изменение 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност се 
превърнаха във все по-голям проблем в 
някои области. Ето защо е уместно 
да се подобри и съществуващата 
рамка на Общността за добри 
селскостопански и екологични условия 
с цел опазване на водите от 
замърсяване и изтичане и управляване 
използването на водите.

заличава се

Or. de

Изменение 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност се 
превърнаха във все по-голям проблем в 
някои области. Ето защо е уместно да се
подобри и съществуващата рамка на 
Общността за добри селскостопански и 
екологични условия с цел опазване на 
водите от замърсяване и изтичане и 
управляване използването на водите.

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност се 
превърнаха във все по-голям проблем в 
някои области. Ето защо е уместно да се 
подобри и съществуващата рамка на 
Общността за добри селскостопански и 
екологични условия с цел опазване на 
водите от замърсяване и изтичане и 
управляване използването на водите.
Биоранообразието е отчасти 
резултат от селскостопанските 
практики. То следва да бъде 
разглеждано като важен екологичен 
въпрос за ОСП. Ангажираността на 
Европейската общност да намали 
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загубите за биоразнообразието до 
2010 г. изисква прилагането на 
средства за постигането на тази цел.
Ето защо е уместно да се подобри и 
съществуващата рамка на 
Общността по отношение на 
добрите селскостопански и 
екологични условия с оглед опазването 
на биоразнообразието на цялата 
територия. 

Or. fr

Изменение 153
Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Тъй като действието на 
съществуващата система на 
млечните квоти следва да приключи 
на 31 март 2015 г. и тя не следва да се 
заменя с други държавни уредби, 
необходимо е да бъдат създадени 
предпоставки за формиране на 
цената на млякото в Европейския 
съюз след края на пазарната 2014/15 
година чрез пазарните механизми на 
търсенето и предлагането.

Or. de
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Изменение 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе въведена 
система за задължително прогресивно 
намаляване на преките плащания 
(„модулация“). Тази система трябва да се 
поддържа, включително изключването на 
плащания до 5 000 EUR от заявленията 
за нея.

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
следва да се поддържа, включително 
изключването от нейното прилагане на 
плащания до 10 000 EUR , и от нея 
следва да се изключат новите 
държави-членки.

Or. pl

Обосновка

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności.
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Изменение 155
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се постигне по-добро (6) С цел да се постигне по-добро 
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равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея.

равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). 
Прогресивната модулация трябва да 
се прилага единствено на доброволен 
принцип. 

Or. ro

Обосновка

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Изменение 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
намаляване на преките плащания 
(„модулация“). Тази система трябва да 
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трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 5000 EUR 
от заявленията за нея.

се поддържа на сегашната ставка от 
5%, включително изключването от 
нейното прилагане на плащания до 
5000 EUR .

Or. en

Изменение 157
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея.

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването от нейното прилагане на 
плащания до 10 000 EUR .

Or. pt

Обосновка

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Изменение 158
Albert Deß

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея.

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
следва да се поддържа, включително 
изключването от нейното прилагане на 
плащания до 10 000 EUR.

Or. de

Обосновка

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Изменение 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
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прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея.

прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването от нейното прилагане на 
плащания до 5 000 EUR , освен в случай 
на риск за рентабилността на 
земеделските стопанства в 
Общността.

Or. es

Обосновка

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Изменение 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
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свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство следва да бъде приложен 
минимален праг на действия за 
цялата територия с помощта на 
първия стълб на ОСП. В това 
отношение програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) ще бъдат допълнителна 
мярка за по-целенасочени действия и 
усилия.  За да могат държавите-членки 
да извършат подходящите корекции на 
своите програми за развитие на селските 
райони, без да се изисква от тях да 
намалят настоящите си дейности за 
развитие на селските райони в други 
райони, е необходимо да се осигури 
допълнително финансиране. В същото 
време обаче финансовите перспективи 
за периода 2007—2013 г. не предвиждат 
необходимите средства за укрепване на 
политиката на Общността за развитие на 
селските райони. При тези 
обстоятелства е уместно да се 
мобилизира голяма част от 
необходимите финансови ресурси чрез
постепенно засилване на процеса на 
намаляване на преките плащания чрез 
модулация.

Or. fr
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Изменение 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
следва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък,
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
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подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенното засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки, които досега са обръщали 
малко внимание на тези 
предизвикателства в рамките на 
ЕЗФРСР, да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други области, е необходимо 
да се осигури допълнително 
финансиране. В същото време обаче 
финансовите перспективи за периода 
2007—2013 г. не предвиждат 
необходимите средства за укрепване на 
политиката на Общността за развитие на 
селските райони. При тези 
обстоятелства е уместно да се 
мобилизира голяма част от 
необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенното засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

Or. de

Обосновка

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Изменение 162
Neil Parish

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
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фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. Някои държави-членки 
вече са изготвили програми за 
развитие на селските райони с оглед 
посрещането на новите 
предизвикателства. Въпреки това, за
да могат всички държави-членки да 
прилагат програми за развитие на 
селските райони, без да се изисква от 
тях да намалят настоящите си дейности 
за развитие на селските райони в други 
области, е необходимо да се осигури 
допълнително финансиране. В същото 
време обаче финансовите перспективи 
за периода 2007—2013 г. не предвиждат 
необходимите средства за укрепване на 
политиката на Общността за развитие на 
селските райони. При тези 
обстоятелства е уместно да се 
мобилизира голяма част от 
необходимите финансови ресурси чрез
на постепенно засилване на процеса на 
намаляване на преките плащания чрез 
модулация.

Or. en

Обосновка

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Изменение 163
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
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модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 

модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
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В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. за 
съжаление не предвиждат 
необходимите средства за укрепване на 
политиката на Общността за развитие на 
селските райони. При тези 
обстоятелства  може да бъде уместно 
да се мобилизира част от необходимите 
финансови ресурси чрез постепенно 
засилване на процеса на намаляване на 
преките плащания чрез модулация, но 
единствено за държавите-членки, 
които желаят да прилагат този 
механизъм.

Or. ro

Обосновка

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Изменение 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 

(7) Средствата, отделени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
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на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 

на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
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плащания чрез модулация. плащания чрез модулация. 

Or. es

Изменение 165
Neil Parish

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се 
характеризира с отпускане на голям 
дял от плащанията на сравнително 
ограничен брой големи бенефициери. 
Ясно е, че големите бенефициери не се 
нуждаят от същото равнище на 
единно подпомагане с цел ефективно 
постигане на целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът 
за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища 
на единно подпомагане. Ето защо 
изглежда справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда 
уместно да се създаде механизъм, 
предвиждащ по-голямо намаление на 
най-големите плащания, 
постъпленията от който също 
трябва да се използват за 
преодоляване на новите 
предизвикателства в рамките на 
развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера 

заличава се
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на съответните плащания.

Or. en

Обосновка

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Изменение 166
Lutz Goepel

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
трябва да се използват за преодоляване 

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. В зависимост от 
структурата на стопанствата е 
възможно големите бенефициери да не 
се нуждаят от същото равнище на 
единно подпомагане с цел ефективно 
постигане на целта за подпомагане на 
доходите. Освен това, потенциалът за 
адаптиране на големите бенефициери ги 
улеснява относно работата им при по-
ниски равнища на единно подпомагане. 
Ето защо изглежда справедливо да се 
очаква от земеделските стопани, които –
като се отчита общата сума за 
трудови възнаграждения на 
съответното стопанство – са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени между другото към 
нови предизвикателства, като 
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на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания.

насърчаване на продуктите с високо 
качество и организациите на 
производителите. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
следва да се използват за преодоляване 
на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления следва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания.

Or. de

Обосновка

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Изменение 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
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справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
трябва да се използват за преодоляване 
на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания.

справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
следва да се използват за подпомагане 
на доходите на земеделските стопани 
в регионите и държавите, които 
понастоящем са финансово 
дискриминирани, а като следваща по 
ред цел - за подкрепа на мерките, 
свързани с новите предизвикателства в 
рамките на развитието на селските 
райони. С цел гарантиране на 
пропорционалност на този механизъм 
допълнителните намаления следва да 
нарастват постепенно в зависимост от 
размера на съответните плащания. 
Следва също така да бъде определена 
максимална сума за подкрепата на 
отделно стопанство, като се вземе 
предвид броят на заетите в него 
работници.

Or. pl

Обосновка

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.
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Изменение 168
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
трябва да се използват за преодоляване 
на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания.

(8) Разпределянето на прякото
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
трябва да се използват за преодоляване 
на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания. По същите 
съображения за справедливост, 
размерът на помощите, получени за 
всяко стопанство, следва да бъде 
ограничен до 200 000 EUR  на 
земеделски стопанин, с изключение на 
кооперативите.. При все това този 
таван може да варира в зависимост 
от работните места с трудови права, 
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които са създадени.

Or. pt

Обосновка

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Изменение 169
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
трябва да се използват за преодоляване 
на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
намаление на най-големите плащания, 
постъпленията от който също трябва да 
се използват за преодоляване на новите 
предизвикателства в рамките на 
развитието на селските райони. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
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този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания.

този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания. Този механизъм 
трябва да взема предвид последиците 
от намаленията на плащанията 
върху конкурентоспособността на 
засегнатите земеделски стопани.  
Държавите-членки трябва да могат 
да го прилагат на доброволен принцип.

Or. ro

Обосновка

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Изменение 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 

(8) Разпределянето на прякото 
подпомагане на доходите сред 
земеделските стопани се характеризира 
с отпускане на голям дял от плащанията 
на сравнително ограничен брой големи 
бенефициери. Ясно е, че големите 
бенефициери не се нуждаят от същото 
равнище на единно подпомагане с цел 
ефективно постигане на целта за 
подпомагане на доходите. Освен това, 
потенциалът за адаптиране на големите 
бенефициери ги улеснява относно 
работата им при по-ниски равнища на 
единно подпомагане. Ето защо изглежда 
справедливо да се очаква от 
земеделските стопани, които са 
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подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
трябва да се използват за преодоляване 
на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони. С цел
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания.

подпомагани с големи суми, да имат 
специфичен принос за финансирането 
на мерките за развитие на селските 
райони, насочени към нови 
предизвикателства. Изглежда уместно 
да се създаде механизъм, предвиждащ 
по-голямо намаление на най-големите 
плащания, постъпленията от който също 
трябва да се използват за преодоляване 
на новите предизвикателства в рамките 
на развитието на селските райони или 
на стълб I, за да може да се отговори 
на специфични ситуации. С цел 
гарантиране на пропорционалност на 
този механизъм допълнителните 
намаления трябва да нарастват 
постепенно в зависимост от размера на 
съответните плащания.

Or. es

Изменение 171
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Допълнително на държавите-
членки следва да бъде предоставена 
възможност за специфично 
подпомагане, за да бъдат посрещнати 
адекватно новите 
предизвикателства, които могат да 
възникнат в резултат от 
въздействието на Проверката на 
състоянието на ОСП.

Or. de
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Изменение 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Особеното географско положение на 
най-отдалечените райони, както и 
тяхната изолираност, малките площи, 
планинските терени, както и 
климатичните особености, налагат 
допълнителни тежести на техните 
земеделски сектори. За намаляването на 
тези тежести и ограничения изглежда 
уместно да се направи дерогация от 
задължението за прилагане на 
намалението „модулация“ за 
земеделски стопани от най-
отдалечените райони.

(9) Особеното географско положение на 
най-отдалечените райони, както и 
тяхната изолираност, малките площи, 
планинските терени, както и 
климатичните особености, налагат 
допълнителни тежести на техните 
земеделски сектори. За намаляването на 
тези тежести и ограничения изглежда 
уместно, за земеделските стопани от 
тези райони да бъде предвидено 
задължително прилагане на 
модулация при таван на субсидиите 
над 50 000 €, т.е. стойност 
значително по-висока от тази за 
останалите региони.

Or. pl

Обосновка

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Изменение 173
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) С повишаването на размера на 
задължителна модулация се губи 
всякакъв смисъл от системата на 
доброволна модулация и Регламент 
(ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 
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март 2007 година за утвърждаване на 
правила за доброволна модулация на 
преки плащания1 следва да бъде 
отменен.
__________________
1 ОВ L 95 от 05.04.2007 г., стр. 1.

Or. pt

Изменение 174
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Увеличеният размер на 
задължителната модулация трябва 
да бъде взет предвид от онези 
държави-членки, които са избрали да 
прилагат системата на доброволна 
модулация. Регламент (ЕО) 
№ 378/2007 на Съвета от 27 март 
2007 година за утвърждаване на 
правила за доброволна модулация на 
преки плащания, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 за 
установяване на общи правила за 
схеми за директно подпомагане в 
рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои 
схеми за подпомагане на земеделски 
стопани трябва да бъдат съответно 
изменени.

заличава се

Or. pt
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Изменение 175
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
определен процент от сумите да 
остава в държавите-членки, от 
които произхождат. С оглед на 
структурните промени в резултат на 
премахването на интервенцията при 
ръжта, е удачно да се предвидят 
специфични мерки за някои райони за 
производство на ръж, които да бъдат 
финансирани с част от сумите, 
генерирани при модулацията. Все пак, 
сумите, получени при прилагането на 
всяко следващо намаление на 
модулацията трябва да бъдат 
предоставени на държавите-членки, в 
които те са били генерирани. 

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
внасяни във фонд и след това да се 
разпределят между държавите-
членки въз основа на обективни 
критерии като например 
селскостопанската площ, заетостта 
и/или БВП на глава от населението.  

Or. pt

Обосновка

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Изменение 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на всяко следващо 
намаление на модулацията трябва да 
бъдат предоставени на държавите-
членки, в които те са били 
генерирани.

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на всички намаления на 
преките плащания следва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии, като 
същевременно стремежът е 
равнището на субсидиите да бъде 
изравнено между държавите и 
регионите. Въпреки това, удачно е да 
се предвиди определен процент от 
сумите да остава в държавите-членки, от 
които произхождат. С оглед на 
структурните промени в резултат на 
премахването на интервенцията при 
ръжта, е удачно да се предвидят 
специфични мерки за някои райони за 
производство на ръж, които да бъдат 
финансирани с част от сумите, 
генерирани при модулацията.

Or. pl

Изменение 177
Lutz Goepel

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
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модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на всяко следващо 
намаление на модулацията трябва да 
бъдат предоставени на държавите-
членки, в които те са били генерирани.

модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003, следва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на всяко допълнително
намаление на модулацията от не повече 
от 4%, следва да бъдат предоставени на 
държавите-членки, в които те са били 
генерирани.

Or. de

Обосновка

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Изменение 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
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определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на всяко следващо 
намаление на модулацията трябва да 
бъдат предоставени на държавите-
членки, в които те са били генерирани. 

определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на новите проценти на 
модулация, както и на максималните 
тавани за помощите, трябва да бъдат 
предоставени на държавите-членки, в 
които те са били генерирани. 

Or. es

Изменение 179
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да се гарантира по-голяма 
сигурност за земеделските стопани, 
следва процентът на модулация да 
остане 5%, както е сега, до 2013 г.  
Действителната стойност на 
единното плащане на стопанство 
вече е намаляла с 12 процента поради 
инфлацията.

Or. en
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Изменение 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Модулацията не трябва да 
намалява нетната сума, която 
трябва да бъде изплатена на сходен 
земеделски стопанин от нова 
държава-членка, под размера на 
сумата, която трябва да бъде 
изплатена на такъв земеделски 
стопанин в друга държава-членка.
Веднага след като модулацията 
започне да се прилага за земеделските 
стопани от новите държави-членки, 
равнището на намалението трябва да 
бъде ограничено до разликата между 
равнището при постепенното 
въвеждане на схемата и равнището в 
другите държави-членки след 
прилагането на модулацията. Освен 
това, земеделските стопани от 
новите държави-членки, които 
подлежат на модулация, вече не 
трябва да се ползват от 
допълнителните национални преки 
плащания, за да се избегне положение, 
при което равнището на тяхното 
подпомагане превишава равнището в 
другите държави-членки.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.
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Изменение 181
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се подпомогнат 
земеделските стопани при спазването на 
стандартите на съвременното 
висококачествено селско стопанство, е 
необходимо държавите-членки да 
ползват една цялостна система, която да 
предоставя консултации на пазарните 
стопанства. Системата за консултации 
в земеделието трябва да помогне на 
земеделските стопани да осъзнаят по-
добре движението на материалните 
потоци и процесите в стопанството, 
които се отнасят до околната среда, 
безопасността на храните, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях, което по никакъв начин не се 
отразява на задължението и 
отговорността им да спазват същите 
тези стандарти.

(16) С цел да се подпомогнат 
земеделските стопани при спазването на 
стандартите на съвременното 
висококачествено селско стопанство, е 
необходимо държавите-членки да 
ползват една цялостна система, която да 
предоставя консултации на всички 
земеделски стопани. Системата за 
консултации в земеделието трябва да 
помогне на земеделските стопани да
произвеждат по ефективен и 
рентабилен начин и да осъзнаят по-
добре движението на материалните 
потоци и процесите във стопанството, 
които се отнасят до околната среда, 
безопасността на храните, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях, което по никакъв начин не се 
отразява на задължението и 
отговорността им да спазват същите 
тези стандарти.

Or. en

Изменение 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се подпомогнат 
земеделските стопани при спазването на 
стандартите на съвременното 
висококачествено селско стопанство, е 
необходимо държавите-членки да 

(16) С цел да се подпомогнат 
земеделските стопани при спазването на 
стандартите на съвременното 
висококачествено селско стопанство, е 
необходимо държавите-членки да 
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ползват една цялостна система, която 
да предоставя консултации на 
пазарните стопанства. Системата за 
консултации в земеделието трябва да 
помогне на земеделските стопани да 
осъзнаят по-добре движението на 
материалните потоци и процесите в 
стопанството, които се отнасят до 
околната среда, безопасността на 
храните, здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, което по 
никакъв начин не се отразява на 
задължението и отговорността им да 
спазват същите тези стандарти.

ползват една цялостна система за
консултации. Системата за консултации 
в земеделието следва да помогне на 
земеделските стопани да осъзнаят по-
добре движението на материалните 
потоци и процесите в стопанството, 
които се отнасят до околната среда, 
безопасността на храните, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях, което по никакъв начин не се 
отразява на задължението и 
отговорността им да спазват същите 
тези стандарти.

Or. pl

Обосновка

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Изменение 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се подпомогнат 
земеделските стопани при спазването на 
стандартите на съвременното 
висококачествено селско стопанство, е 
необходимо държавите-членки да 
ползват една цялостна система, която да 
предоставя консултации на пазарните 
стопанства. Системата за консултации в 
земеделието трябва да помогне на 
земеделските стопани да осъзнаят по-
добре движението на материалните 
потоци и процесите в стопанството, 
които се отнасят до околната среда, 

(16) С цел да се подпомогнат 
земеделските стопани при спазването на 
стандартите на съвременното 
висококачествено селско стопанство, е 
необходимо държавите-членки да 
ползват една цялостна система, която да 
предоставя консултации на пазарните 
стопанства. Системата за консултации в 
земеделието трябва да помогне на 
земеделските стопани да осъзнаят по-
добре движението на материалните 
потоци и процесите в стопанството, 
които се отнасят до околната среда, 
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безопасността на храните, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
тях, което по никакъв начин не се 
отразява на задължението и 
отговорността им да спазват същите
тези стандарти.

биоразнообразието, безопасността на 
храните, здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, което по 
никакъв начин не се отразява на 
задължението и отговорността им да 
спазват същите тези стандарти.

Or. fr

Изменение 184
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Управлението на суми в малък 
размер може да представлява тежка 
задача за компетентните органи на 
държавите-членки. Схемите за 
подпомагане не са различни за  
малките и големите бенефициери, 
докато изискванията за отпускане на 
помощите, административните 
разпоредби и процедурите за контрол 
са едни и същи.  Установяването на 
опростена и незадължителна схема 
за подпомагане на земеделските 
стопани, които получават сума, 
равна или по-малка от 1 000 EUR, би 
позволило да се избегне този проблем 
и да се предвиди изплащането на 
единна фиксирана сума всяка година в 
полза на земеделските стопани, 
които участват в схемата. Всички 
земеделски стопани, които получават 
помощ по-малка от 1 000 EUR,  биха 
получили добавка до тази минимална 
стойност.   

Or. pt
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Обосновка

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Изменение 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управлението на малки суми е
утежнява работата на компетентните 
органи на държавите-членки. С цел 
избягване на прекомерната 
административна тежест е уместно 
държавите-членки да се въздържат от 
отпускането на преки плащания в 
случаите, когато този вид плащане 
би било по-малко от средната помощ 
от Общността за един хектар или 
отговарящата на условията за
финансиране площ на стопанството, 
за която е заявена помощ, е по-малко 
от един хектар. Държавите-членки 
трябва да имат свобода на избор 
относно прилагането на един от 
двата критерия, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански икономики. Поради 
това, че бяха дадени права на плащане 
на земеделски стопани, чиито 
стопанства „не използват земя“, 
прилагането на прага, свързан с един 
хектар, би било неефективно. 
Следователно такива земеделски 
стопани ще получат минимална сума, 
изчислена въз основа на средното 
подпомагане.

(19) Управлението на малки суми 
утежнява работата на компетентните 
органи на държавите-членки. С цел 
избягване на прекомерната 
административна тежест е уместно 
държавите-членки да имат 
възможност до определят минимален 
праг по отношение на сумите, за 
които се подават заявления. 
Държавите-членки трябва да имат 
свобода на избор относно критериите, 
като отчитат особеностите на 
структурите на своите селскостопански 
икономики. Поради това, че бяха дадени 
права на плащане на земеделски 
стопани, чиито стопанства „не 
използват земя“, прилагането на прага, 
свързан с един хектар, би било 
неефективно. Следователно такива 
земеделски стопани ще получат 
минимална сума, изчислена въз основа 
на средното подпомагане.

Or. en
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Обосновка

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Изменение 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управлението на малки суми е 
утежнява работата на компетентните 
органи на държавите-членки. С цел 
избягване на прекомерната 
административна тежест е уместно 
държавите-членки да се въздържат от 
отпускането на преки плащания в 
случаите, когато този вид плащане би 
било по-малко от средната помощ от 
Общността за един хектар или 
отговарящата на условията за 
финансиране площ на стопанството, за 
която е заявена помощ, е по-малко от 
един хектар. Специална разпоредба 
трябва да се предвиди за онези държави-
членки, чиято структура на 
стопанствата се различава значително от 
средната такава за Общността. 
Държавите-членки трябва да имат 
свобода на избор относно прилагането 
на един от двата критерия, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански икономики. Поради 
това, че бяха дадени права на плащане 
на земеделски стопани, чиито 
стопанства „не използват земя“, 
прилагането на прага, свързан с един 
хектар, би било неефективно. 
Следователно такива земеделски 
стопани ще получат минимална сума, 
изчислена въз основа на средното 

(19) Управлението на малки суми 
утежнява работата на компетентните 
органи на държавите-членки. С цел 
избягване на прекомерната 
административна тежест е уместно 
държавите-членки, които вземат 
такова решение, да могат да се 
въздържат от отпускането на преки 
плащания в случаите, когато този вид 
плащане би било по-малко от средната 
помощ от Общността за един хектар или 
отговарящата на условията за 
финансиране площ на стопанството, за 
която е заявена помощ, е по-малко от 
един хектар. Специална разпоредба 
трябва да се предвиди за онези държави-
членки, чиято структура на 
стопанствата се различава значително от 
средната такава за Общността. 
Държавите-членки трябва да имат 
свобода на избор относно прилагането 
на един от двата критерия, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански икономики. Поради 
това, че бяха дадени права на плащане 
на земеделски стопани, чиито 
стопанства „не използват земя“, 
прилагането на прага, свързан с един 
хектар, би било неефективно. 
Следователно такива земеделски 
стопани ще получат минимална сума, 
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подпомагане. изчислена въз основа на средното 
подпомагане. 

Or. es

Изменение 187
Ioannis Gklavakis

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Управлението на малки суми е 
утежнява работата на компетентните 
органи на държавите-членки. С цел 
избягване на прекомерната 
административна тежест е уместно
държавите-членки да се въздържат от 
отпускането на преки плащания в 
случаите, когато този вид плащане би 
било по-малко от средната помощ от 
Общността за един хектар или 
отговарящата на условията за 
финансиране площ на стопанството, за 
която е заявена помощ, е по-малко от 
един хектар. Специална разпоредба 
трябва да се предвиди за онези държави-
членки, чиято структура на 
стопанствата се различава значително от 
средната такава за Общността.
Държавите-членки трябва да имат 
свобода на избор относно прилагането 
на един от двата критерия, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански икономики. Поради 
това, че бяха дадени права на плащане 
на земеделски стопани, чиито 
стопанства „не използват земя“, 
прилагането на прага, свързан с един 
хектар, би било неефективно.
Следователно такива земеделски 
стопани ще получат минимална сума, 
изчислена въз основа на средното 
подпомагане.

(19) Управлението на малки суми е 
утежнява работата на компетентните 
органи на държавите-членки. С цел 
избягване на прекомерната 
административна тежест на държавите-
членки се предоставя възможността
да се въздържат от отпускането на 
преки плащания в случаите, когато този 
вид плащане би било по-малко от 
средната помощ от Общността за един 
хектар или отговарящата на условията 
за финансиране площ на стопанството, 
за която е заявена помощ, е по-малко от 
един хектар. Специална разпоредба 
трябва да се предвиди за онези държави-
членки, чиято структура на 
стопанствата се различава значително от 
средната такава за Общността.
Държавите-членки трябва да имат 
свобода на избор относно прилагането 
на един от двата критерия, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански икономики. Поради 
това, че бяха дадени права на плащане 
на земеделски стопани, чиито 
стопанства „не използват земя“, 
прилагането на прага, свързан с един 
хектар, би било неефективно.
Следователно такива земеделски 
стопани ще получат минимална сума, 
изчислена въз основа на средното 
подпомагане.
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Or. el

Обосновка

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Изменение 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Опитът от прилагането на 
схемата за единно плащане показва, 
че помощта, която не е свързана с 
производството, в редица случаи се 
отпуска на бенефициери, различни от 
физически лица, чиято бизнес цел не е 
или е минимално насочена към 
упражняване на селскостопанска 
дейност. С цел да се предотврати 
подпомагането на селскостопанските 
доходи на такива дружества и фирми, 
и да се гарантира, че помощта от 
Общността се използва изцяло, за да 
се гарантира добър жизнен стандарт 
на селскостопанската общност, е 
уместно държавите-членки да се 
оправомощят, когато има такива 
случаи, да се въздържат да отпускат 
на тези фирми преките плащания 
съгласно настоящия регламент.

заличава се

Or. es
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Изменение 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Опитът от прилагането на схемата 
за единно плащане показва, че помощта, 
която не е свързана с производството, в 
редица случаи се отпуска на 
бенефициери, различни от физически 
лица, чиято бизнес цел не е или е 
минимално насочена към упражняване 
на селскостопанска дейност. С цел да се 
предотврати подпомагането на 
селскостопанските доходи на такива 
дружества и фирми, и да се гарантира, 
че помощта от Общността се използва 
изцяло, за да се гарантира добър жизнен 
стандарт на селскостопанската общност, 
е уместно държавите-членки да се 
оправомощят, когато има такива 
случаи, да се въздържат да отпускат 
на тези фирми преките плащания 
съгласно настоящия регламент.

(20) Опитът от прилагането на схемата 
за единно плащане показва, че помощта, 
която не е свързана с производството, в 
редица случаи се отпуска на 
бенефициери, различни от физически 
лица, чиято бизнес цел не е или е 
минимално насочена към упражняване 
на селскостопанска дейност. С цел да се 
предотврати подпомагането на 
селскостопанските доходи на такива 
дружества и фирми и да се гарантира, че 
помощта от Общността се използва 
изцяло, за да се гарантира добър жизнен 
стандарт на селскостопанската общност, 
е уместно да се определят на 
общностно равнище критерии
относно правото, когато има такива 
случаи, на тези фирми да не се 
отпускат преки плащания.

Or. pl

Обосновка

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.
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Изменение 190
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Плащанията към бенефициерите, 
предоставени по линия на общностните 
схеми за подпомагане, трябва да се 
извършват от компетентните 
национални органи,, в рамките на 
предписани срокове, в пълен размер, и 
са обект на намаленията, предвидени в 
настоящия регламент. За постигане на 
по-гъвкаво управление на преките 
плащания, държавите-членки трябва да 
имат право да извършват преки 
плащания под формата на две вноски 
годишно.

(21) Плащанията към бенефициерите, 
предоставени по линия на общностните 
схеми за подпомагане, трябва да се 
извършват от компетентните 
национални органи, в рамките на 
предписани срокове, в пълен размер, и 
са обект на намаленията, предвидени в 
настоящия регламент. За постигане на 
по-гъвкаво управление на преките 
плащания, държавите-членки трябва да 
имат право да извършват преки 
плащания под формата на две вноски 
годишно и, в зависимост от нуждите 
на сектора, да разполагат с известна 
възможност за гъвкавост при 
определянето на датите на плащане.

Or. en

Изменение 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Схемите за подпомагане в рамките 
на Общата селскостопанска политика 
предоставят директно подпомагане на 
доходите, в частност с цел да се осигури 
добър стандарт на живот на населението 
в земеделските райони. Тази цел е в 
тясна връзка с поддържането на 
селските райони. С цел да се 
предотврати погрешното 
разпределение на средствата на 

(22) Схемите за подпомагане в рамките 
на Общата селскостопанска политика 
предоставят директно подпомагане на 
доходите, в частност с цел да се осигури 
добър стандарт на живот на населението 
в земеделските райони. Тази цел е в 
тясна връзка с поддържането на 
селските райони. Поради това следва 
да се подпомагат преди всичко 
семейните стопанства.
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Общността, няма да се полагат 
никакви плащания на земеделските 
производители, които изкуствено са 
създали условия, за да получат такива 
плащания.

Or. pl

Обосновка

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych.
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Изменение 192
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел постигане на целите на 
общата селскостопанска политика, 
общите схеми за помощи трябва да 
бъдат адаптирани към променящите 
се тенденции, ако е необходимо в 
кратки срокове. Следователно, 
бенефициерите не могат да 
разчитат, че условията за 
подпомагане ще останат 
непроменени, и трябва да бъдат 
подготвени за възможно 
преразглеждане на схемите, и по-
специално с оглед на икономическото 
развитие или състоянието на 
бюджета.

заличава се

Or. en
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Изменение 193
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел постигане на целите на 
общата селскостопанска политика, 
общите схеми за помощи трябва да 
бъдат адаптирани към променящите се 
тенденции, ако е необходимо в кратки 
срокове. Следователно, бенефициерите 
не могат да разчитат, че условията за 
подпомагане ще останат непроменени, и 
трябва да бъдат подготвени за възможно 
преразглеждане на схемите, и по-
специално с оглед на икономическото 
развитие или състоянието на бюджета.

(23) С цел постигане на целите на 
общата селскостопанска политика, 
общите схеми за помощи трябва да 
бъдат адаптирани към променящите се 
тенденции, ако е необходимо в кратки 
срокове. Следователно, бенефициерите 
не могат да разчитат, че условията за 
подпомагане ще останат непроменени, и 
трябва да бъдат подготвени за възможно 
преразглеждане на схемите, и по-
специално с оглед на икономическото 
развитие или състоянието на бюджета. 
Основните принципи на ОСП, 
посочени в Договора, трябва, при все 
това, да се спазват.

Or. en

Изменение 194
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел постигане на целите на 
общата селскостопанска политика, 
общите схеми за помощи трябва да 
бъдат адаптирани към променящите се 
тенденции, ако е необходимо в кратки 
срокове. Следователно, бенефициерите 
не могат да разчитат, че условията за 
подпомагане ще останат непроменени, и 
трябва да бъдат подготвени за възможно 
преразглеждане на схемите, и по-
специално с оглед на икономическото 
развитие или състоянието на бюджета.

(23) С цел постигане на целите на 
общата селскостопанска политика, 
общите схеми за помощи трябва да 
бъдат адаптирани към променящите се 
тенденции. Следователно, 
бенефициерите не могат да разчитат, че 
условията за подпомагане ще останат 
непроменени, и трябва да бъдат 
подготвени за възможно 
преразглеждане на схемите, и по-
специално с оглед на икономическото 
развитие или състоянието на бюджета. 
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При все това те трябва да разполагат 
с разумни срокове, за да се 
приспособят към тези нови 
обстоятелства.

Or. ro

Обосновка

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Изменение 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Първият стълб на ОСП трябва 
да се запази в бъдеще, за да се 
гарантира ключовата роля, която 
изпълнява земеделският стопанин в 
качеството си на двигател на 
икономиката в много селски райони, 
както и като пазител на ландшафта 
и гарант на високите стандарти за 
продоволствена сигурност, които 
изисква Европейският съюз. 

Or. es

Обосновка

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Изменение 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Задължението за земя под угар от
обработваемата земя бе въведено като 
механизъм за контрол на предлагането.
Тенденциите на пазара в сектора на 
полските култури, заедно с въвеждането 
на отделена от производството помощ, 
вече не оправдават необходимостта от 
запазване на този инструмент, който 
следователно трябва да бъде премахнат.
Правата на оставяне на земя под угар, 
установени в съответствие с член 53 и 
член 63, параграф 2 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003 се активират за хектарите, 
съгласно същите условия за 
допустимост като тези за всяко друго 
право.

(27) Задължението за земя под угар от 
обработваемата земя бе въведено като 
механизъм за контрол на предлагането.
Тенденциите на пазара в сектора на 
полските култури, заедно с въвеждането 
на отделена от производството помощ, 
вече не оправдават необходимостта от 
запазване на този инструмент, който 
следователно трябва да бъде премахнат.
Една част от правата на оставяне на 
земя под угар, установени в 
съответствие с член 53 и член 63, 
параграф 2 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003 се активират за хектарите,
съгласно същите условия за 
допустимост като тези за всяко друго 
право. Загубата на преимуществата 
на земята под угар за околната среда 
следва да бъдат компенсирани 
посредством прилагането на нови 
механизми, особено що се отнася до 
биоразнообразието. Оставащата 
част от тези права на оставяне на 
земя под угар следва да бъде 
предназначена за задължението за 
опазване на дадена площ на 
биоразнообразие посредством 
въвеждането на право на единно 
плащане за биоразнообразие.

Or. fr
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Изменение 197
Neil Parish

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Задължението за земя под угар от 
обработваемата земя бе въведено като 
механизъм за контрол на предлагането.
Тенденциите на пазара в сектора на 
полските култури, заедно с въвеждането 
на отделена от производството помощ, 
вече не оправдават необходимостта от 
запазване на този инструмент, който 
следователно трябва да бъде премахнат.
Правата на оставяне на земя под угар, 
установени в съответствие с член 53 и 
член 63, параграф 2 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003 се активират за 
хектарите, съгласно същите условия 
за допустимост като тези за всяко 
друго право.

(27) Задължението за земя под угар от 
обработваемата земя бе въведено като 
механизъм за контрол на предлагането. 
Тенденциите на пазара в сектора на 
полските култури, заедно с въвеждането 
на отделена от производството помощ, 
вече не оправдават необходимостта от 
запазване на този инструмент, който 
следователно трябва да бъде премахнат. 
Правата на оставяне на земя под угар, 
установени в съответствие с член 53 и 
член 63, параграф 2 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003 се превръщат 
следователно в обикновени права.

Or. en

Обосновка

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Изменение 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В допълнение на интегрирането 
на бившата пазарна помощ, обвързана 
с производството, в схемата за 
единно плащане, стойността на 
правата на плащане в онези държави-
членки, които са избрали варианта на 

(28) На държавите-членки, които са 
избрали историческия модел на 
прилагане, трябва да бъде разрешено 
при определени условия да преразгледат 
дадените права на плащане, с оглед на 
сближаване на тяхната единична 
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историческия модел на въвеждане, се 
базира на индивидуални равнища на 
предишната помощ. С увеличаващия 
се брой години, изтекли от 
въвеждането на схемата за единно 
плащане, и вследствие на успешното 
интегриране на други сектори в 
схемата за единно плащане, става все 
по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причини на
държавите-членки, които са избрали 
историческия модел на прилагане, 
трябва да бъде разрешено при 
определени условия да преразгледат 
дадените права на плащане, с оглед на 
сближаване на тяхната единична 
стойност, като в същото време се 
спазват общите принципи на 
общностното право и целите на Общата 
селскостопанска политика. В този 
контекст, когато определят по-близки 
стойности, държавите-членки могат да 
вземат предвид особеностите на 
географските области. Изравняването на 
правата на плащане трябва да се 
извърши през адекватен преходен 
период и в ограничен размер на 
намаленията, за да се позволи на 
земеделските стопани разумно 
адаптиране към променящите се 
равнища на помощите. 

стойност, като в същото време се 
спазват общите принципи на 
общностното право и целите на Общата 
селскостопанска политика. В този 
контекст, когато определят по-близки 
стойности, държавите-членки могат да 
вземат предвид особеностите на 
географските области. Изравняването на 
правата на плащане трябва да се 
извърши през адекватен преходен 
период, според избраните от всяка 
държава-членка темпове и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите. 

Or. es
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Изменение 199
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане, стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 
сектори в схемата за единно плащане, 
става все по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причина на 
държавите-членки, които са избрали 
историческия модел на прилагане, 
трябва да бъде разрешено при 
определени условия да преразгледат 
дадените права на плащане, с оглед на 
сближаване на тяхната единична 
стойност, като в същото време се 
спазват общите принципи на 
общностното право и целите на 
Общата селскостопанска политика. 
В този контекст, когато определят 
по-близки стойности, държавите-
членки могат да вземат предвид 
особеностите на географските 
области. Изравняването на правата 
на плащане трябва да се извърши през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за 
да се позволи на земеделските 
стопани разумно адаптиране към 
променящите се равнища на 

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане, стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 
сектори в схемата за единно плащане, 
става все по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причина е уместно 
единното плащане да бъде подчинено 
на задължението да се обработват и 
поддържат култури в области, за 
които се получава помощ.
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помощите.

Or. pt

Обосновка

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Изменение 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане, стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 
сектори в схемата за единно плащане, 
става все по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причини на 
държавите-членки, които са избрали 
историческия модел на прилагане,
трябва да бъде разрешено при 
определени условия да преразгледат 
дадените права на плащане, с оглед на 
сближаване на тяхната единична 
стойност, като в същото време се 
спазват общите принципи на 

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 
сектори в схемата за единно плащане, 
става все по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причина във всички 
държави-членки следва да се въведе 
единна фиксирана ставка на 
плащанията, като в същото време се 
спазват общите принципи на 
общностното право и целите на Общата 
селскостопанска политика. Към тази 
ставка следва да бъдат предвидени 
допълнителни плащания за районите 
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общностното право и целите на Общата 
селскостопанска политика. В този 
контекст, когато определят по-
близки стойности, държавите-
членки могат да вземат предвид 
особеностите на географските 
области. Изравняването на правата на 
плащане трябва да се извърши през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите.

с неблагоприятни условия. 
Изравняването на правата на плащане 
следва да се извърши през адекватен 
преходен период и в ограничен размер 
на намаленията, за да се позволи на 
земеделските стопани разумно 
адаптиране към променящите се 
равнища на помощите. Изравняването 
на правата на плащане за новите 
държави-членки следва да се извърши 
след изтичането на преходните 
периоди за тези държави, определени 
в актовете за присъединяване на 
новите държави-членки.

Or. pl

Обосновка

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Изменение 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане, стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане, стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 
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сектори в схемата за единно плащане, 
става все по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причини на държавите-
членки, които са избрали историческия 
модел на прилагане, трябва да бъде 
разрешено при определени условия да 
преразгледат дадените права на 
плащане, с оглед на сближаване на 
тяхната единична стойност, като в 
същото време се спазват общите 
принципи на общностното право и 
целите на Общата селскостопанска 
политика. В този контекст, когато 
определят по-близки стойности, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид особеностите на географските 
области. Изравняването на правата на 
плащане трябва да се извърши през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите.

сектори в схемата за единно плащане, 
става все по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причини от държавите-
членки, които са избрали историческия 
модел на прилагане, следва да бъде 
поискано при определени условия, след 
съгласуване с регионалните органи и 
на основата на оценка на 
въздействието, да преразгледат 
дадените права на плащане, с оглед на 
сближаване на тяхната единична 
стойност, като в същото време се 
спазват общите принципи на 
общностното право и целите на Общата 
селскостопанска политика. В този 
контекст, когато определят по-близки 
стойности, държавите-членки могат да 
вземат предвид особеностите на 
географските области. Изравняването на 
правата на плащане трябва да се 
извърши през адекватен преходен 
период и в ограничен размер на 
намаленията, за да се позволи на 
земеделските стопани разумно 
адаптиране към променящите се 
равнища на помощите.

Or. fr

Обосновка

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.
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Изменение 202
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане, стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 
сектори в схемата за единно плащане, 
става все по-трудно да се обоснове 
легитимността на значителните 
индивидуални различия относно 
равнището на помощта, които се 
базират единствено на предишната 
помощ. По тази причини на държавите-
членки, които са избрали историческия 
модел на прилагане, трябва да бъде 
разрешено при определени условия да 
преразгледат дадените права на 
плащане, с оглед на сближаване на 
тяхната единична стойност, като в 
същото време се спазват общите 
принципи на общностното право и 
целите на Общата селскостопанска 
политика. В този контекст, когато 
определят по-близки стойности, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид особеностите на географските 
области. Изравняването на правата на 
плащане трябва да се извърши през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите.

(28) В допълнение на интегрирането на 
бившата пазарна помощ, обвързана с 
производството, в схемата за единно 
плащане, стойността на правата на 
плащане в онези държави-членки, които 
са избрали варианта на историческия 
модел на въвеждане, се базира на 
индивидуални равнища на предишната 
помощ. С увеличаващия се брой години, 
изтекли от въвеждането на схемата за 
единно плащане, и вследствие на 
успешното интегриране на други 
сектори в схемата за единно плащане, в 
някои случаи може да става все по-
трудно да се обоснове легитимността на 
значителните индивидуални различия 
относно равнището на помощта, които 
се базират единствено на предишната 
помощ. По тази причини на държавите-
членки, които са избрали историческия 
модел на прилагане, трябва да бъде 
разрешено при определени условия да 
преразгледат дадените права на 
плащане, с оглед на сближаване на 
тяхната единична стойност, като в 
същото време се спазват общите 
принципи на общностното право и 
целите на Общата селскостопанска 
политика. В този контекст, когато 
определят по-близки стойности, 
държавите-членки могат да вземат 
предвид особеностите на географските 
области. Когато дадена държава-
членка избере изравняването на 
правата на плащане, то това трябва да 
се извърши през адекватен преходен 
период и в ограничен размер на 
намаленията, за да се позволи на 
земеделските стопани разумно 
адаптиране към променящите се 
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равнища на помощите.

Or. en

Изменение 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Съгласно реформата от 2003 г. 
държавите-членки получиха 
възможност да прилагат схемата за 
единно плащане чрез историческия 
или регионалния модел на изпълнение. 
Оттогава държавите-членки имат 
възможност да извършат оценка на 
ефекта от своя избор както по 
отношение на икономическата, така 
и по отношение на 
административната 
целесъобразност. Следователно 
държавите-членки трябва да имат 
възможност да извършат преглед на 
първоначалния си избор с оглед на 
натрупания си опит. По тази 
причина, в допълнение към 
възможността за изравняване на 
стойността на правата на плащане, 
на държавите-членки, които 
прилагат историческия модел, трябва 
да се разреши да преминат към 
регионалния модел. Освен това, на 
държавите-членки, които са избрали 
да прилагат регионалния модел, 
трябва да се предостави възможност 
да извършат преглед на своите 
решения, при определени условия, с 
цел да се сближи стойността на 
правата на плащане в съответствие с 
предварително установените стъпки, 
като се спазят общите принципи на 
общностното право и целите на 

заличава се
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Общата селскостопанска политика. 
Такива промени трябва да се 
извършат през адекватен преходен 
период и в ограничен размер на 
намаленията, за да се позволи на 
земеделските стопани разумно 
адаптиране към променящите се 
равнища на помощите.

Or. pl

Обосновка

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Изменение 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Съгласно реформата от 2003 г. 
държавите-членки получиха 
възможност да прилагат схемата за 
единно плащане чрез историческия или 
регионалния модел на изпълнение. 
Оттогава държавите-членки имат 
възможност да извършат оценка на 
ефекта от своя избор както по 
отношение на икономическата, така и 
по отношение на административната 
целесъобразност. Следователно 
държавите-членки трябва да имат 
възможност да извършат преглед на 
първоначалния си избор с оглед на 
натрупания си опит. По тази причина, в 
допълнение към възможността за 
изравняване на стойността на правата на 
плащане, на държавите-членки, които 

(29) Съгласно реформата от 2003 г. 
държавите-членки получиха 
възможност да прилагат схемата за 
единно плащане чрез историческия или 
регионалния модел на изпълнение. 
Оттогава държавите-членки имат 
възможност да извършат оценка на 
ефекта от своя избор както по 
отношение на икономическата, така и 
по отношение на административната 
целесъобразност. Следователно от 
държавите-членки трябва да бъде 
поискано да извършат преглед на 
първоначалния си избор с оглед на
натрупания си опит, след съгласуване с 
регионалните органи и на основата на 
оценка на въздействието. По тази 
причина, в допълнение към 
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прилагат историческия модел, трябва да 
се разреши да преминат към 
регионалния модел. Освен това, на 
държавите-членки, които са избрали да 
прилагат регионалния модел, трябва да 
се предостави възможност да извършат 
преглед на своите решения, при 
определени условия, с цел да се сближи 
стойността на правата на плащане в 
съответствие с предварително 
установените стъпки, като се спазят 
общите принципи на общностното 
право и целите на Общата 
селскостопанска политика. Такива 
промени трябва да се извършат през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите.

възможността за изравняване на 
стойността на правата на плащане, от
държавите-членки, които прилагат 
историческия модел, трябва да се 
поиска да преминат към регионалния 
модел. Освен това, на държавите-
членки, които са избрали да прилагат 
регионалния модел, трябва да се 
предостави възможност да извършат 
преглед на своите решения, при 
определени условия, с цел да се сближи 
стойността на правата на плащане в 
съответствие с предварително 
установените стъпки, като се спазят 
общите принципи на общностното 
право и целите на Общата 
селскостопанска политика. Такива 
промени трябва да се извършат през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите.

Or. fr

Обосновка

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Изменение 205
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Съгласно реформата от 2003 г. 
държавите-членки получиха 
възможност да прилагат схемата за 

(29) Съгласно реформата от 2003 г. 
държавите-членки получиха 
възможност да прилагат схемата за 
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единно плащане чрез историческия или 
регионалния модел на изпълнение.
Оттогава държавите-членки имат 
възможност да извършат оценка на
ефекта от своя избор както по 
отношение на икономическата, така и 
по отношение на административната 
целесъобразност. Следователно 
държавите-членки трябва да имат 
възможност да извършат преглед на 
първоначалния си избор с оглед на 
натрупания си опит. По тази причина, в 
допълнение към възможността за 
изравняване на стойността на правата на 
плащане, на държавите-членки, които 
прилагат историческия модел, трябва да 
се разреши да преминат към 
регионалния модел. Освен това, на 
държавите-членки, които са избрали да 
прилагат регионалния модел, трябва да 
се предостави възможност да извършат 
преглед на своите решения, при 
определени условия, с цел да се сближи 
стойността на правата на плащане в 
съответствие с предварително 
установените стъпки, като се спазят 
общите принципи на общностното 
право и целите на Общата 
селскостопанска политика. Такива 
промени трябва да се извършат през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите.

единно плащане чрез историческия или 
регионалния модел на изпълнение. 
Оттогава държавите-членки имат 
възможност да извършат оценка на 
ефекта от своя избор както по 
отношение на икономическата, така и 
по отношение на административната 
целесъобразност. Следователно 
държавите-членки трябва да имат 
възможност да извършат преглед на 
първоначалния си избор с оглед на 
натрупания си опит. По тази причина, в 
допълнение към възможността за 
изравняване на стойността на правата на 
плащане, на държавите-членки, които 
прилагат историческия модел, трябва да 
се предостави възможност да 
преминат към регионалния модел. 
Освен това, на държавите-членки, които 
са избрали да прилагат регионалния 
модел, трябва да се предостави 
възможност да извършат преглед на 
своите решения, при определени 
условия, с цел да се сближи стойността 
на правата на плащане в съответствие с 
предварително установените стъпки, 
като се спазят общите принципи на 
общностното право и целите на Общата 
селскостопанска политика. Такива 
промени трябва да се извършат през 
адекватен преходен период и в 
ограничен размер на намаленията, за да 
се позволи на земеделските стопани 
разумно адаптиране към променящите 
се равнища на помощите.

Or. en
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Изменение 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Предложение за регламент
Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Възможно е системата за 
кръстосано спазване и/или ОСП да 
изискват в бъдеще допълнителни 
корекции, тъй като сумите, на които 
понастоящем възлизат плащанията, 
не винаги изглеждат пропорционални 
на усилията за съблюдаване на 
нормите, полагани от съответните 
земеделски производители, поради 
факта, че плащанията все още 
зависят до голяма степен от 
досегашните разходи. 
Законодателството в областта на 
хуманното отношение към 
животните представлява очевидно 
особено голяма тежест за 
животновъдите, а това не намира 
израз в размера на плащанията, 
които получават. Въпреки това, ако 
вносните продукти трябваше да 
отговарят на същите стандарти за 
хуманно отношение към животните, 
то тогава нямаше да съществува 
необходимост земеделските стопани 
да получават компенсации за това, че 
спазват законодателството на 
Общността в тази област. Затова 
Комисията следва да се стреми към 
признаване на нетърговските аспекти 
като критерии за внос при 
преговорите в рамките на 
Световната търговска организация.

Or. en

Обосновка

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and
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certain support schemes for farmers and support for rural development".

Изменение 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не свързана с производството, 
внася гъвкавост при избора на 
производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 
полските култури, хмела и семената, 
и до известна степен, секторът на 
говеждо месо. Следователно частично 
обвързаните с производството 
плащания в тези сектори трябва да 
бъдат интегрирани в схемата за 
единно плащане. За да могат 
земеделските стопани в сектора на 
говеждото месо постепенно да се 
адаптират към новите 
договорености за помощи е 
необходимо да се изготви разпоредба 
за постепенно интегриране на 
специалната премия за мъжки 
животни и на премията за клане.
Поради това, че частично обвързаните с 
производството плащания в секторите 

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не свързана с производството, би 
могла да внесе повече гъвкавост при 
избора на производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Следователно е 
уместно да се разреши на държавите-
членки, които вземат такова 
решение, да напреднат в отделянето 
на помощите от производството. 
Поради това, че частично обвързаните с 
производството плащания в секторите 
на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.
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на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

Or. es

Изменение 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не свързана с производството, 
внася гъвкавост при избора на 
производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 
полските култури, хмела и семената, и 
до известна степен, секторът на 
говеждо месо. Следователно частично 
обвързаните с производството плащания 
в тези сектори трябва да бъдат 
интегрирани в схемата за единно 
плащане. За да могат земеделските 
стопани в сектора на говеждото месо 
постепенно да се адаптират към 
новите договорености за помощи е 
необходимо да се изготви разпоредба 
за постепенно интегриране на 

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не свързана с производството, 
внася гъвкавост при избора на 
производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 
полските култури, хмела и семената. 
Следователно частично обвързаните с 
производството плащания в тези 
сектори трябва да бъдат интегрирани в 
схемата за единно плащане. Поради 
това, че частично обвързаните с 
производството плащания в секторите 
на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.
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специалната премия за мъжки 
животни и на премията за клане.
Поради това, че частично обвързаните с 
производството плащания в секторите 
на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

Or. fr

Обосновка

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Изменение 209
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не е свързана с производството, 
внася гъвкавост в избора на 
производителите, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не е свързана с производството, 
внася гъвкавост в избора на 
производителите, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 
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полските култури, хмела и семената и 
до известна степен, секторът на 
говеждото месо. Следователно частично 
обвързаните с производството плащания 
в тези сектори следва да бъдат 
интегрирани в схемата за единно 
плащане. За да могат земеделските 
стопани в сектора на говеждото месо 
постепенно да се адаптират към новите 
договорености за помощи следва да се 
изготви разпоредба за постепенно 
интегриране на специалната премия за 
мъжки животни и на премията за клане. 
Поради това, че частично обвързаните с 
производството плащания в секторите 
на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

полските култури, хмела и семената и 
до известна степен, секторът на 
говеждото месо. Следователно на 
държавите-членки следва да бъде 
дадена възможността да включат 
частично обвързаните с производството 
плащания в тези сектори в схемата за 
единно плащане. За да могат 
земеделските стопани в сектора на 
говеждото месо постепенно да се 
адаптират към новите договорености за 
помощи следва да се изготви разпоредба 
за постепенно интегриране на 
специалната премия за мъжки животни 
и на премията за клане. Поради това, че 
частично обвързаните с производството 
плащания в секторите на плодовете и 
зеленчуците бяха въведени съвсем 
скоро и само като преходна мярка, не е 
необходим преглед на тези схеми.

Or. pt

Обосновка

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Изменение 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
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вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не свързана с производството, 
внася гъвкавост при избора на 
производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 
полските култури, хмела и семената, 
и до известна степен, секторът на 
говеждо месо. Следователно частично 
обвързаните с производството плащания 
в тези сектори трябва да бъдат 
интегрирани в схемата за единно 
плащане. За да могат земеделските 
стопани в сектора на говеждото месо 
постепенно да се адаптират към 
новите договорености за помощи е 
необходимо да се изготви разпоредба 
за постепенно интегриране на 
специалната премия за мъжки 
животни и на премията за клане. 
Поради това, че частично обвързаните с 
производството плащания в секторите 
на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не свързана с производството, 
внася гъвкавост при избора на 
производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Следователно 
частично обвързаните с производството 
плащания във всички сектори трябва да 
бъдат интегрирани в схемата за единно 
плащане. Поради това, че частично 
обвързаните с производството плащания 
в секторите на плодовете и зеленчуците 
бяха въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

Or. en

Обосновка

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Изменение 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Все пак по отношение на сектора 
на кравите с бозаещи телета и на 
овчето и козе месо изглежда, че 
запазването на минимално равнище 
на земеделската продукция може все 
още да е необходимо за 
селскостопански икономии в някои 
региони и по-специално там, където 
земеделските стопани нямат достъп 
до икономически алтернативи. При 
тези обстоятелства държавите-
членки трябва да имат вариант да 
запазят обвързаната с 
производството помощ на 
настоящото равнище или, за кравите 
с бозаещи телета, на по-ниско 
равнище. В такъв случай трябва да се 
изготви специална разпоредба за 
спазване на изискванията за 
идентификация и регистрация, 
предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския 
съвет и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/2004, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

заличава се

Or. en

Обосновка

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Изменение 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Все пак по отношение на сектора 
на кравите с бозаещи телета и на 
овчето и козе месо изглежда, че 
запазването на минимално равнище на 
земеделската продукция може все още 
да е необходимо за селскостопански 
икономии в някои региони и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до икономически 
алтернативи. При тези обстоятелства 
държавите-членки трябва да имат 
вариант да запазят обвързаната с 
производството помощ на настоящото 
равнище или, за кравите с бозаещи 
телета, на по-ниско равнище. В такъв 
случай трябва да се изготви 
специална разпоредба за спазване на 
изискванията за идентификация и 
регистрация, предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския 
съвет и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/2004, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

(31) Все пак  изглежда, че запазването 
на минимално равнище на земеделската 
продукция може все още да е 
необходимо за равновесието на някои 
сектори и за селскостопански 
икономии в някои региони и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до икономически 
алтернативи. При тези обстоятелства 
държавите-членки трябва да имат 
вариант да запазят обвързаната с 
производството помощ на настоящото 
равнище.

Or. es

Изменение 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Все пак по отношение на сектора 
на кравите с бозаещи телета и на овчето 

(31) Все пак по отношение на 
животновъдството и оттам на 
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и козе месо изглежда, че запазването на 
минимално равнище на земеделската 
продукция може все още да е 
необходимо за селскостопански 
икономии в някои региони и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до икономически 
алтернативи. При тези обстоятелства 
държавите-членки трябва да имат 
вариант да запазят обвързаната с 
производството помощ на настоящото 
равнище или, за кравите с бозаещи 
телета, на по-ниско равнище. В такъв 
случай трябва да се изготви специална 
разпоредба за спазване на изискванията 
за идентификация и регистрация, 
предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския съвет 
и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/2004, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

специалната премия за мъжки 
животни, премията за клане на 
телета, премията за клане на 
животни, различни от телета,
премията за кравите с бозаещи телета и 
на овчето и козето месо изглежда, че 
запазването на минимално равнище на 
земеделската продукция може все още 
да е необходимо за селскостопанските 
икономики в някои региони и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до икономически 
алтернативи. При тези обстоятелства 
държавите-членки трябва да имат 
вариант да запазят обвързаната с 
производството помощ на настоящото 
равнище или, за кравите с бозаещи 
телета, овцете и козите, на по-ниско 
равнище. В такъв случай трябва да се 
изготви специална разпоредба за 
спазване на изискванията за 
идентификация и регистрация, 
предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския съвет 
и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/2004, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

Or. fr

Обосновка

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.
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Изменение 214
Kyösti Virrankoski

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Все пак по отношение на сектора
на кравите с бозаещи телета и на
овчето и козе месо изглежда, че
запазването на минимално равнище на
земеделската продукция може все още
да е необходимо за селскостопански  
икономии в някои региони и по-
специално там, където земеделските
стопани нямат достъп до икономически
алтернативи. При тези обстоятелства
държавите-членки трябва да имат
вариант да запазят обвързаната с
производството помощ на настоящото
равнище или, за кравите с бозаещи
телета, на по-ниско равнище. В такъв
случай трябва да се изготви специална
разпоредба за спазване на изискванията
за идентификация и регистрация, 
предвидени в Регламент
(EО) № 1760/2000 на Европейския съвет
и на Съвета и Регламент
(EО) № 21/200414, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на
възможността за проследяване на
животните.

(31) По отношение на премията за
крави с бозаещи телета, специалната 
премия за мъжки животни и на 
премията за клане на телета, както
и сектора на овчето и козе месо 
изглежда, че запазването на минимално 
равнище на земеделската продукция 
може все още да е необходимо за 
равновесието между секторите и за 
селскостопанските икономики в някои 
региони и по-специално там, където 
земеделските стопани нямат достъп до 
икономически алтернативи. При тези 
обстоятелства държавите-членки трябва 
да имат вариант да запазят обвързаната 
с производството помощ на настоящото 
равнище или, за кравите с бозаещи 
телета, специалната премия за мъжки 
животни и премията за клане на 
телета, на по-ниско равнище. В такъв 
случай трябва да се изготви специална 
разпоредба за спазване на изискванията 
за идентификация и регистрация, 
предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския съвет 
и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/2004, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

Or. en

Обосновка

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.
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Изменение 215
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Изискват се специфични мерки 
за подпомагането на овцевъдството 
на ЕС, което е в състояние на 
сериозен упадък. Следва да се 
изпълнят препоръките, посочени в 
Резолюция на Европейския парламент 
от 19 юни 2008 г. относно бъдещето 
на сектори овцевъдство и козевъдство 
в Европа1.

Or. en

Изменение 216
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и 
реализацията на селскостопанските 
продукти. Специфичната помощ 
трябва да бъде отпусната и за 
ограничаване на последствията от 
постепенното премахване на 
квотите за мляко и за отделянето на 

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 5% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ за осигурителни и 
взаимоспомагателни фондове. 
Предвид нарастващото значение на 
ефективното управление на рисковете, 
на държавите-членки трябва да се 
предостави възможност за финансов 
принос в плащането на премиите на 
земеделските стопани за застраховане 
на селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои преки

                                               
1 Приети текстове P6_TA(2008)0310.



AM\727226BG.doc 83/109 PE407.776v01-00

BG

помощите от производството в 
някои чувствителни сектори.
Предвид нарастващото значение на 
ефективното управление на рисковете, 
на държавите-членки трябва да се 
предостави възможност за финансов 
принос в плащането на премиите на 
земеделските стопани за застраховане 
на селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, 
ресурсите, които може да бъдат 
използвани за всякакви мерки за 
обвързана с производството помощ, 
трябва да бъдат ограничени на 
подходящо равнище. Необходимо е да 
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 
застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

икономически загуби в случай на 
болести по животните или по 
растенията. Необходимо е да се 
определят съответните условия, 
приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 
застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията. Освен това е необходимо 
ново законодателство, задължаващо 
държавите-членки да въведат схеми 
за поделяне на разходите за 
земеделските стопани, които ще 
трябва да посрещат разходи, 
произтичащи от възникване на 
заразни болести по животните. 
Новото законодателство следва да 
създаде обща рамка, според която 
държавите-членки ще трябва да 
въведат тези схеми за поделяне на 
разходите. Целта на това ново 
законодателство ще е премахването 
на нарушаването на конкуренцията 
между земеделските стопани от 
различни държави-членки, породено 
от различията в националното 
публично финансиране за разходите, 
произтичащи от възникване на 
заразни болести по животните. Това 
ново законодателство следва също 
така да има за цел да се насърчават 
земеделските стопани да сведат до 
минимум риска от инфекции и 
разпространяване на заразни болести 
по животните. Държавите-членки, 
които вече са създали схеми за 
поделяне на разходите за 
земеделските си стопани, ще трябва 
да ги променят, така че да се 
гарантира, че са съвместими с 
общата рамка.

Or. en
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Изменение 217
Neil Parish

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки трябва да се предостави 
възможност за финансов принос в 
плащането на премиите на земеделските 
стопани за застраховане на 
селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, трябва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище. 
Необходимо е да се определят 
съответните условия, приложими за
финансовите обезщетения във връзка 
със застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 5% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко. 
Предвид нарастващото значение на 
ефективното управление на рисковете, 
на държавите-членки трябва да се 
предостави възможност за финансов 
принос в плащането на премиите на 
земеделските стопани за застраховане 
на селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, трябва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище. 
Необходимо е да се определят 
съответните условия, приложими за 
финансовите обезщетения във връзка 
със застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията. Всички мерки от подобно 
естество следва да се считат за 
временни мерки, позволяващи на 
държавите-членки да се адаптират 
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към пълно отделяне на помощта от 
производството и към политика, 
ориентирана в по-голяма степен към 
пазара, и поради това следва да спрат 
да се прилагат през 2013 г.

Or. en

Обосновка

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Изменение 218
Lutz Goepel

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои особено 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки трябва да се предостави 
възможност за финансов принос в 

(32) На държавите-членки следва да се 
разреши да използват до 12 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ следва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои особено 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки могат да предвидят финансов 
принос в плащането на премиите на 



PE407.776v01-00 86/109 AM\727226BG.doc

BG

плащането на премиите на земеделските 
стопани за застраховане на 
селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, следва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище. 
Следва да бъдат определени 
съответните условия, приложими за 
финансовата помощ за застраховане 
на селскостопански култури, както и 
за компенсациите във връзка с 
болести по животните или по 
растенията.

земеделските стопани за застраховане 
на селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, следва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище.

Or. de

Обосновка

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Изменение 219
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. Този 
процент трябва да достигне 15 % за 
новите държави-членки, които не се 
възползват от системата за преки 
плащания в размер на 100 %, за да им 
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на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои особено 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки трябва да се предостави 
възможност за финансов принос в 
плащането на премиите на земеделските 
стопани за застраховане на 
селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, трябва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище. 
Необходимо е да се определят 
съответните условия, приложими за 
финансовите обезщетения във връзка 
със застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението 
за болести по животните или по 
растенията.

се позволи да натрупат достатъчни 
средства.  Такава помощ трябва да 
позволи на държавите-членки да 
разрешат проблемите с околната среда и 
да подобряват качеството и 
реализацията на селскостопанските 
продукти. Специфичната помощ трябва 
да бъде отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои особено 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки трябва да се предостави 
възможност за финансов принос в 
плащането на премиите на земеделските 
стопани за застраховане на 
селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, трябва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище.

Or. ro

Обосновка

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.
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Изменение 220
Kyösti Virrankoski

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се
разреши да използват до 10 % от своите
тавани за отпускане на специфична
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на
държавите-членки да разрешат
проблемите с околната среда и да
подобряват качеството и реализацията
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде
отпусната и за ограничаване на
последствията от постепенното
премахване на квотите за мляко и за
отделянето на помощите от
производството в някои чувствителни
сектори. Предвид нарастващото
значение на ефективното управление на
рисковете, на държавите-членки трябва
да се предостави възможност за
финансов принос в плащането на
премиите на земеделските стопани за
застраховане на селскостопански
култури, както и във финансирането на
финансовото обезщетение на някои
икономически загуби в случай на
болести по животните или по
растенията. С оглед на спазването на
международните задължения на
Общността, ресурсите, които може да
бъдат използвани за всякакви мерки за
обвързана с производството помощ, 
трябва да бъдат ограничени на
подходящо равнище. Необходимо е да
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите
обезщетения във връзка със
застраховане на селскостопански
култури, както и за обезщетението за
болести по животните или по
растенията.

(32) На държавите-членки трябва да се
разреши да използват до 15% от своите
тавани за отпускане на специфична
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на
държавите-членки да разрешат
проблемите с околната среда и да
подобряват качеството и реализацията
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде
отпусната и за ограничаване на
последствията от постепенното
премахване на квотите за мляко и за
отделянето на помощите от
производството в някои чувствителни
сектори. Предвид нарастващото
значение на ефективното управление на
рисковете, на държавите-членки трябва
да се предостави възможност за
финансов принос в плащането на
премиите на земеделските стопани за
застраховане на селскостопански
култури, както и във финансирането на
финансовото обезщетение на някои
икономически загуби в случай на
болести по животните или по
растенията. С оглед на спазването на
международните задължения на
Общността, ресурсите, които може да
бъдат използвани за всякакви мерки за
обвързана с производството помощ, 
трябва да бъдат ограничени на
подходящо равнище. Необходимо е да
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите
обезщетения във връзка със
застраховане на селскостопански
култури, както и за обезщетението за
болести по животните или по
растенията.
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Or. en

Изменение 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои чувствителни 
сектори. Предвид нарастващото 
значение на ефективното управление 
на рисковете, на държавите-членки 
трябва да се предостави възможност 
за финансов принос в плащането на 
премиите на земеделските стопани 
за застраховане на селскостопански 
култури, както и във финансирането 
на финансовото обезщетение на 
някои икономически загуби в случай на 
болести по животните или по 
растенията. С оглед на спазването на 
международните задължения на 
Общността, ресурсите, които може 
да бъдат използвани за всякакви 
мерки за обвързана с производството 
помощ, трябва да бъдат ограничени 
на подходящо равнище. Необходимо е 
да се определят съответните 
условия, приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 20 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои чувствителни 
сектори. 
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застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението 
за болести по животните или по 
растенията.

Or. es

Изменение 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои чувствителни 
сектори. Предвид нарастващото
значение на ефективното управление на
рисковете, на държавите-членки трябва
да се предостави възможност за
финансов принос в плащането на
премиите на земеделските стопани за
застраховане на селскостопански
култури, както и във финансирането на
финансовото обезщетение на някои
икономически загуби в случай на
болести по животните или по
растенията. С оглед на спазването на 
международните задължения на 
Общността, ресурсите, които може да 
бъдат използвани за всякакви мерки за 
обвързана с производството помощ, 

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени и предписани
случаи. Такава помощ трябва да позволи 
на държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои чувствителни 
сектори. Предвид нарастващото
значение на ефективното управление на
рисковете, на държавите-членки трябва
да се предостави възможност за
финансов принос в плащането на
премиите на земеделските стопани за
застраховане на селскостопански
култури, както и във финансирането на
финансовото обезщетение на някои
икономически загуби в случай на
болести по животните или по
растенията. С оглед на спазването на 
международните задължения на 
Общността, ресурсите, които може да 
бъдат използвани за всякакви мерки за 
обвързана с производството помощ, 
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трябва да бъдат ограничени на 
подходящо равнище. Необходимо е да 
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 
застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

трябва да бъдат ограничени на 
подходящо равнище. Необходимо е да 
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 
застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията. Всички мерки от подобно 
естество следва да се считат за 
временни мерки, позволяващи на 
държавите-членки да се адаптират 
към пълно отделяне на помощта от 
производството и към политика, 
ориентирана в по-голяма степен към 
пазара, и поради това следва да спрат 
да се прилагат през 2013 г.

Or. en

Обосновка

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Изменение 223
Stéphane Le Foll

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
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последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за
отделянето на помощите от 
производството в някои чувствителни 
сектори. Предвид нарастващото 
значение на ефективното управление на 
рисковете, на държавите-членки трябва 
да се предостави възможност за 
финансов принос в плащането на 
премиите на земеделските стопани за 
застраховане на селскостопански 
култури, както и във финансирането на 
финансовото обезщетение на някои 
икономически загуби в случай на 
болести по животните или по 
растенията. С оглед на спазването на 
международните задължения на 
Общността, ресурсите, които може да 
бъдат използвани за всякакви мерки за 
обвързана с производството помощ, 
трябва да бъдат ограничени на 
подходящо равнище. Необходимо е да 
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 
застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

последствията от отделянето на 
помощите от производството в някои 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки трябва да се предостави 
възможност за финансов принос в 
плащането на премиите на земеделските 
стопани за застраховане на 
селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, трябва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище. 
Необходимо е да се определят 
съответните условия, приложими за 
финансовите обезщетения във връзка 
със застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

Or. fr

Обосновка

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.
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Изменение 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Предвид нарастващото значение 
на ефективното управление на 
рисковете, на държавите-членки 
трябва да се предостави възможност 
за финансов принос в плащането на 
премиите на земеделските стопани 
за земеделски застраховки, както и 
във финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията.

Or. es

Обосновка

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Изменение 225
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) На държавите-членки следва да 
бъде разрешено създаването на 
специфични мерки за подпомагане, за 
да бъдат посрещнати адекватно 
новите предизвикателства, които 
могат да възникнат в резултат  от 
въздействието на Проверката на 
състоянието на ОСП.

Or. de
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Изменение 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Преките плащания при схемата за 
единно плащане са базирани на 
референтните суми на преките 
плащания, които са били получавани в 
миналото или като регионални 
плащания на хектар. Земеделските 
стопани в новите държави-членки до 
този момент не са получавали преки 
плащания от Общността и не разполагат 
с исторически референции за 
календарните 2000, 2001 и 2002 години. 
Ето защо в рамките на Регламент (EО) 
№ 1782/2003 бе предвидена разпоредба 
за схемата за единно плащане в новите 
държави-членки, която трябва да се 
основава на регионализирани суми за 
хектар. Няколко години след 
присъединяването на новите държави-
членки към Общността, обаче, може да 
се има предвид възможността за 
използване на референтни периоди за 
онези нови държави-членки, които все 
още не са преминали към схема за 
единно плащане. С оглед на улесняване 
на прехода към схемата на единно 
плащане, и по-специално с цел 
избягване на спекулативното й 
прилагане, е уместно новите 
държави-членки да получат правото 
да вземат предвид площите, за които 
вече е била предоставяна помощ по 
схемата за единно плащане на площ, 
за изчисляването на правата на 
плащане съгласно схемата за единно 
плащане.

(33) Преките плащания при схемата за 
единно плащане са базирани на 
референтните суми на преките 
плащания, които са били получавани в 
миналото или като регионални 
плащания на хектар. Земеделските 
стопани в новите държави-членки до 
този момент не са получавали преки 
плащания от Общността и не разполагат 
с исторически референции за 
календарните 2000, 2001 и 2002 години. 
Ето защо в рамките на Регламент (EО) 
№ 1782/2003 бе предвидена разпоредба 
за схемата за единно плащане в новите 
държави-членки, която трябва да се 
основава на регионализирани суми за 
хектар. Няколко години след 
присъединяването на новите държави-
членки към Общността, обаче, и при 
положение, че съществуват 
необосновани диспропорции в 
разпределението на преките 
плащания, следва да се обсъди 
въвеждането от 2014 г. на фиксирана 
ставка на плащанията във всички 
държави-членки на ЕС.

Or. pl
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Обосновка

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Изменение 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласно възможността за 
прилагане на регионалния модел за 
схемата за единно плащане, новите 
държави-членки трябва да имат 
възможност да коригират премията за 
хектар, на базата на обективни 
критерии, с цел да се осигури 
равнопоставено третиране на 
земеделските стопани и да се избегне 
изкривяване на пазарните условия.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Изменение 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
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елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в тази 
схема, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на 
маслиновото масло, където една 
несъществена част от помощта бе 
обвързана с производството. Такъв е 
случаят и с плащанията за твърда 
пшеница, протеинови култури, ориз, 
картофено нишесте и ядкови плодове, 
където намаляващата ефективност 
на останалите плащания, свързани с 
производството, е в подкрепа на 
варианта за плащания, несвързани с 
производството. В случая с лена също 
е целесъобразно да се премахне 
помощта за обработка, и да се 
интегрират съответните суми в 
схемата за единно плащане. Що се 
отнася до ориза, сухия фураж, 
картофеното нишесте и лена трябва 
да се предвиди преходен период, за да 
се гарантира, че тяхното 
преминаване към помощ, несвързана с 
производството, ще бъде колкото 
може по-плавно. Що се отнася до 
ядковите плодове, на държавите-
членки трябва да се разреши да 
продължат да плащат националната 
част от помощта като помощ, 
свързана с производството, за да се 
смекчат ефектите от отделянето на 
помощите от производството. 

елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега биха могли, по избор на 
държавата-членка, да бъдат 
интегрирани в тази схема, за да се 
насърчи развитието на пазарно 
ориентирано и устойчиво селско 
стопанство.

Or. es
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Изменение 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в тази 
схема, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на маслиновото 
масло, където една несъществена част 
от помощта бе обвързана с 
производството.  Такъв е случаят и с 
плащанията за твърда пшеница, 
протеинови култури, ориз, картофено 
нишесте и ядкови плодове, където 
намаляващата ефективност на 
останалите плащания, свързани с 
производството, е в подкрепа на 
варианта за плащания, несвързани с 
производството. В случая с лена също е 
целесъобразно да се премахне 
помощта за обработка, и да се 
интегрират съответните суми в 
схемата за единно плащане. Що се 
отнася до ориза, сухия фураж,
картофеното нишесте и лена трябва да 
се предвиди преходен период, за да се 
гарантира, че тяхното преминаване към 
помощ, несвързана с производството, 
ще бъде колкото може по-плавно. Що се 
отнася до ядковите плодове, на 

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в тази 
схема, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на маслиновото 
масло, където една несъществена част 
от помощта бе обвързана с 
производството.  Такъв е случаят и с 
плащанията за твърда пшеница, ориз, 
картофено нишесте и ядкови плодове, 
където намаляващата ефективност на 
останалите плащания, свързани с 
производството, е в подкрепа на 
варианта за плащания, несвързани с 
производството. Що се отнася до 
картофеното нишесте и лена трябва да 
се предвиди преходен период, за да се 
гарантира, че тяхното преминаване към 
помощ, несвързана с производството, 
ще бъде колкото може по-плавно. Що се 
отнася до ядковите плодове, на 
държавите-членки трябва да се разреши 
да продължат да плащат националната 
част от помощта като помощ, свързана с 
производството, за да се смекчат 
ефектите от отделянето на помощите от 
производството
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държавите-членки трябва да се разреши 
да продължат да плащат националната 
част от помощта като помощ, свързана с 
производството, за да се смекчат 
ефектите от отделянето на помощите от 
производството

Or. fr

Обосновка

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Изменение 230
Bernadette Bourzai

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в тази 
схема, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на маслиновото 

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в тази 
схема, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на маслиновото 
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масло, където една несъществена част 
от помощта бе обвързана с 
производството.  Такъв е случаят и с 
плащанията за твърда пшеница, 
протеинови култури, ориз, картофено 
нишесте и ядкови плодове, където 
намаляващата ефективност на 
останалите плащания, свързани с 
производството, е в подкрепа на 
варианта за плащания, несвързани с 
производството. В случая с лена също е 
целесъобразно да се премахне 
помощта за обработка, и да се 
интегрират съответните суми в 
схемата за единно плащане. Що се 
отнася до ориза, сухия фураж,
картофеното нишесте и лена трябва да 
се предвиди преходен период, за да се 
гарантира, че тяхното преминаване към 
помощ, несвързана с производството, 
ще бъде колкото може по-плавно. Що се 
отнася до ядковите плодове, на 
държавите-членки трябва да се разреши
да продължат да плащат националната 
част от помощта като помощ, свързана с 
производството, за да се смекчат 
ефектите от отделянето на помощите от 
производството

масло, където една несъществена част 
от помощта бе обвързана с 
производството.  Такъв е случаят и с 
плащанията за твърда пшеница, ориз и
картофено нишесте, където 
намаляващата ефективност на 
останалите плащания, свързани с 
производството, е в подкрепа на 
варианта за плащания, несвързани с 
производството. Що се отнася до ориза, 
картофеното нишесте и лена следва да 
се предвиди преходен период, за да се 
гарантира, че тяхното преминаване към 
помощ, несвързана с производството, 
ще бъде колкото може по-плавно. Що се 
отнася до ядковите плодове, на 
държавите-членки трябва да се разреши 
да продължат да плащат националната 
част от помощта като помощ, свързана с 
производството, за да се смекчат 
ефектите от отделянето на помощите от 
производството

Or. fr

Обосновка

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Изменение 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в тази 
схема, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на маслиновото 
масло, където една несъществена част 
от помощта бе обвързана с 
производството.  Такъв е случаят и с 
плащанията за твърда пшеница, 
протеинови култури, ориз, картофено 
нишесте и ядкови плодове, където 
намаляващата ефективност на 
останалите плащания, свързани с 
производството, е в подкрепа на 
варианта за плащания, несвързани с 
производството. В случая с лена също е 
целесъобразно да се премахне помощта 
за обработка, и да се интегрират 
съответните суми в схемата за единно 
плащане. Що се отнася до ориза, сухия 
фураж, картофеното нишесте и лена 
трябва да се предвиди преходен период, 
за да се гарантира, че тяхното 
преминаване към помощ, несвързана с 
производството, ще бъде колкото може 
по-плавно. Що се отнася до ядковите 
плодове, на държавите-членки трябва да 

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в тази 
схема, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на маслиновото 
масло, където една несъществена част 
от помощта бе обвързана с 
производството.  Такъв е случаят и с 
плащанията за твърда пшеница, 
протеинови култури, ориз и картофено 
нишесте, където намаляващата 
ефективност на останалите плащания, 
свързани с производството, е в подкрепа 
на варианта за плащания, несвързани с 
производството. В случая с лена също е 
целесъобразно да се премахне помощта 
за обработка, и да се интегрират 
съответните суми в схемата за единно 
плащане. Що се отнася до ориза, сухия 
фураж, картофеното нишесте и лена 
трябва да се предвиди преходен период, 
за да се гарантира, че тяхното 
преминаване към помощ, несвързана с 
производството, ще бъде колкото може 
по-плавно. Що се отнася до ядковите 
плодове, на държавите-членки трябва да 
се разреши да продължат да плащат 
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се разреши да продължат да плащат 
националната част от помощта като 
помощ, свързана с производството, за да 
се смекчат ефектите от отделянето на 
помощите от производството

националната част от помощта като 
помощ, свързана с производството, за да 
се смекчат ефектите от отделянето на 
помощите от производството

Or. fr

Обосновка

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Изменение 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като последствие от 
интегрирането на новите схеми в 
схемата за единно плащане, трябва да се 
изготви разпоредба за изчисляване на 
новото равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на ядковите плодове, 
картофеното нишесте, лена и сухия 
фураж, такова увеличение трябва да 
се отпуска въз основа на помощта, 
получена от земеделските стопани 
през последните години. Все пак, в 
случай на интегриране на 
плащанията, които до този момент 
са били частично изключени от 
схемата за единно плащане, на 
държавите-членки трябва да се 
предостави възможност да използват 
първоначалните референтни периоди.

(37) Като последствие от възможното
интегриране на новите схеми в схемата 
за единно плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема.

Or. es
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Изменение 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като последствие от възможното 
интегриране на новите схеми в схемата за 
единно плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното подпомагане 
на доходите съгласно тази схема. В 
случая на ядковите плодове, картофеното 
нишесте и лена, такова увеличение трябва 
да се отпуска въз основа на помощта, 
получена от земеделските стопани през 
последните години. Все пак, в случай на 
интегриране на плащанията, които до този 
момент са били частично изключени от 
схемата за единно плащане, на 
държавите-членки трябва да се 
предостави възможност да използват 
първоначалните референтни периоди.

(37) Като последствие от възможното 
интегриране на новите схеми в схемата за 
единно плащане, до 2013 г. следва да се 
изготви разпоредба за изчисляване на 
новото равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на ядковите плодове, 
картофеното нишесте и лена, такова 
увеличение трябва да се отпуска въз 
основа на помощта, получена от 
земеделските стопани през последните 
години. Все пак, в случай на интегриране 
на плащанията, които до този момент са 
били частично изключени от схемата за 
единно плащане, на държавите-членки 
следва да се предостави възможност да 
използват първоначалните референтни 
периоди. От 2014 г. следва да бъде 
въведена единна система на фиксирани 
преки плащания във всички държави-
членки.

Or. pl

Обосновка

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Изменение 234
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като последствие от интегрирането 
на новите схеми в схемата за единно 
плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на ядковите плодове, 
картофеното нишесте, лена и сухия 
фураж, такова увеличение трябва да се 
отпуска въз основа на помощта, 
получена от земеделските стопани през 
последните години. Все пак, в случай на 
интегриране на плащанията, които до 
този момент са били частично 
изключени от схемата за единно 
плащане, на държавите-членки трябва 
да се предостави възможност да 
използват първоначалните референтни 
периоди.

(37) Като последствие от интегрирането 
на новите схеми в схемата за единно 
плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на ядковите плодове, 
картофеното нишесте, лена и сухия 
фураж, такова увеличение трябва да се 
отпуска въз основа на помощта, 
получена от земеделските стопани през 
последните години, или квотите им за 
производство през последните години. 
Все пак, в случай на интегриране на 
плащанията, които до този момент са 
били частично изключени от схемата за 
единно плащане, на държавите-членки 
трябва да се предостави възможност да 
използват първоначалните референтни 
периоди.

Or. en

Изменение 235
Bernadette Bourzai

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като последствие от интегрирането 
на новите схеми в схемата за единно 
плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на ядковите плодове,

(37) Като последствие от интегрирането 
на новите схеми в схемата за единно 
плащане, трябва да се изготви
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на картофеното 
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картофеното нишесте, лена и сухия 
фураж, такова увеличение трябва да се 
отпуска въз основа на помощта, 
получена от земеделските стопани през 
последните години. Все пак, в случай на 
интегриране на плащанията, които до 
този момент са били частично 
изключени от схемата за единно 
плащане, на държавите-членки трябва 
да се предостави възможност да 
използват първоначалните референтни 
периоди.

нишесте и лена, такова увеличение 
трябва да се отпуска въз основа на 
помощта, получена от земеделските 
стопани през последните години. Все 
пак, в случай на интегриране на 
плащанията, които до този момент са 
били частично изключени от схемата за 
единно плащане, на държавите-членки 
трябва да се предостави възможност да 
използват първоначалните референтни 
периоди.

Or. fr

Обосновка

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Изменение 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като последствие от интегрирането 
на новите схеми в схемата за единно 
плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на ядковите плодове,
картофеното нишесте, лена и сухия 
фураж, такова увеличение трябва да се 
отпуска въз основа на помощта, 
получена от земеделските стопани през 
последните години. Все пак, в случай на 
интегриране на плащанията, които до 
този момент са били частично 

(37) Като последствие от интегрирането 
на новите схеми в схемата за единно 
плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на картофеното 
нишесте, лена и сухия фураж, такова 
увеличение трябва да се отпуска въз 
основа на помощта, получена от 
земеделските стопани през последните 
години. Все пак, в случай на 
интегриране на плащанията, които до 
този момент са били частично 
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изключени от схемата за единно 
плащане, на държавите-членки трябва 
да се предостави възможност да 
използват първоначалните референтни 
периоди.

изключени от схемата за единно 
плащане, на държавите-членки трябва 
да се предостави възможност да 
използват първоначалните референтни 
периоди.

Or. fr

Обосновка

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Изменение 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Съображение 37 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Следва да се акцентира върху 
положението с помощите, 
предназначени за 
тютюнопроизводителите, сектор, в 
който опитът сочи, че е 
препоръчително да се удължи 
свързаната с производството помощ 
до 2013 г., за да се избегнат сериозни 
социални и икономически 
последствия в някои региони и да се 
подготвят по-добре производителите 
за прехода към новата схема.

Or. es
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Изменение 238
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи специфична помощ за 
енергийните култури с оглед на 
подпомагане на развитието на 
сектора. Поради неотдавнашното 
развитие на биоенергийния сектор, и 
по-специално поради голямото 
търсене на такива продукти на 
международните пазари и 
въвеждането на обвързващи цели за 
дял на биоенергията в общите горива 
до 2020 г., вече не съществува 
достатъчна причина за отпускане на 
специфична помощ за енергийните 
култури.

заличава се

Or. ro

Обосновка

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.
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Изменение 239
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи специфична помощ за 
енергийните култури с оглед на 
подпомагане на развитието на сектора. 
Поради неотдавнашното развитие на 
биоенергийния сектор, и по-специално 
поради голямото търсене на такива 
продукти на международните пазари и 
въвеждането на обвързващи цели за дял 
на биоенергията в общите горива до 
2020 г., вече не съществува достатъчна 
причина за отпускане на специфична 
помощ за енергийните култури.

(38) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи специфична помощ за 
енергийните култури с оглед на 
подпомагане на развитието на сектора. 
Поради неотдавнашното развитие на 
биоенергийния сектор и по-специално 
поради голямото търсене на такива 
продукти на международните пазари и 
въвеждането на обвързващи цели за дял 
на биоенергията в общите горива до 
2020 г., вече не съществува достатъчна 
причина за отпускане на обвързана с 
производството специфична помощ за 
енергийните култури. Следователно и 
свързаните с това суми следва в 
бъдеще да бъдат включени в уредбата 
на схемата за единно плащане.

Or. de

Изменение 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В Акта за присъединяване на 
Чешката република, Естония, Кипър, 
Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, 
Словения и Словакия и в Акта за 
присъединяване на България и Румъния, 
бе предвидено, че земеделските стопани 
в новите държави-членки ще получат 
преки плащания, вследствие на 
механизъм за постепенно включване в 

(41) В Акта за присъединяване на 
Чешката република, Естония, Кипър, 
Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, 
Словения и Словакия и в Акта за 
присъединяване на България и Румъния, 
бе предвидено, че земеделските стопани 
в новите държави-членки ще получат 
преки плащания, вследствие на 
механизъм за постепенно включване в 
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схемата. схемата. Тези плащания следва да 
бъдат изчислени въз основа на единна 
фиксирана ставка във всички 
държави-членки.

Or. pl

Обосновка

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Изменение 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Като последствие от постепенното 
въвеждане на преките плащания в 
новите държави-членки, в Актовете на
присъединяване бе предвидена рамка, 
която да позволи на новите държави-
членки да изплащат допълнителни 
национални преки плащания. 
Условията за отпускане на такива 
плащания трябва да бъдат 
определени.

(44) Като последствие от постепенното 
въвеждане на преките плащания в 
новите държави-членки, в актовете за
присъединяване бе предвидена рамка, 
която да позволи на новите държави-
членки да изплащат допълнителни 
национални преки плащания. Тези 
допълнителни плащания следва да 
бъдат премахнати, а новите 
плащания следва да бъдат изчислени 
въз основа на единна фиксирана 
ставка, действаща във всички 
държави-членки.

Or. pl

Обосновка

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
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rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Изменение 242
Giovanna Corda

Предложение за регламент
Съображение 50 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50а) Имайки предвид 
неотдавнашните вълнения на 
световния пазар, разтърсили 
Европейския съюз, от първостепенно 
значение е въвеждането на 
инструменти за постигане на по-
добро равновесие на пазарите и най-
вече, за да се гарантира, че всяко 
човешко същество може да се храни 
достойно. Впрочем, като се има 
предвид, че задълбочените познания 
на Съюза в сферата на земеделската 
политика трябва да бъдат предадени 
на по-слабо напредналите страни, за 
да увеличат те своето производство и 
да се предпазят от вълненията на 
пазара, би било уместно да има 
възможност за създаване на една 
истинска политика на обмен със 
земеделските стопани от тези 
страни, за да могат се включат в 
програмите за обучение на Съюза. За 
тази цел е от значение да бъде 
увеличено световното предлагане 
посредством насърчаването на едно 
конкурентоспособно и съобразено с 
околната среда селско стопанство.
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