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Изменение 12
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В контекста на оценката на 
прилагането на реформата на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г., изменението на климата, 
възобновяемите енергийни източници, 
управлението на водите и 
биоразнообразието са посочени като 
най-съществените нови 
предизвикателства за европейското 
селско стопанство. 

(1)  В контекста на оценката на 
прилагането на реформата на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) от 
2003 г., изменението на климата, 
възобновяемите енергийни източници, 
управлението на водите,
биоразнообразието и премахването на 
квотите за мляко са посочени като 
най-съществените нови 
предизвикателства за европейското 
селско стопанство.

Or. de

Обосновка

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Изменение 13
Neil Parish

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Важно е дейностите, свързани с тези 
приоритети, да бъдат активизирани в 
рамките на програмите за развитие на 
селските райони, одобрени в 
съответствие с Регламент (EО) 

(5) Ако съществуващите програми за 
развитие на селските райони не 
съдържат достатъчно съответни 
мерки, както са посочени в 
Приложение ІІ, важно е дейностите, 
свързани с тези приоритети, да бъдат 
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№ 1698/2005 на Съвета. активизирани в рамките на програмите 
за развитие на селските райони, 
одобрени в съответствие с Регламент 
(EО) № 1698/2005 на Съвета.

Or. en

Обосновка

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Изменение 14
Esther De Lange

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 a) Проучването на Евробарометър 
от 2007 г. относно позицията на 
гражданите на ЕС по въпросите на 
хуманното отношение към 
животните показва, че голямото 
мнозинство (72%) от 
обществеността в ЕС счита, че 
селските стопани следва да бъдат 
обезщетени за нарастването на 
разходите, което може да последва в 
резултат на високите стандарти за 
хуманно отношение към животните.  
Освен това протоколът относно 
защитата и хуманното отношение 
към животните, приложен към 
Договора за създаване на 
Европейската общност, изисква при 
формулирането и провеждането на 
практика на политиките в областта 
на селското стопанство Общността 
и държавите-членки да обърнат 
много голямо внимание на 
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изискванията, свързани с хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 15
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предвид голямата важност на тези 
приоритети на Общността, е необходимо
да се включи задължение за
държавите-членки да предвидят в 
рамките на програмите за развитие на 
селските райони дейности, свързани с 
новите предизвикателства. 

(6) Предвид голямата важност на тези 
приоритети на Общността следва
държавите-членки да предвидят в 
рамките на програмите за развитие на 
селските райони по-голям дял дейности, 
свързани с новите предизвикателства, 
но само в случай че държавите-членки 
не са отдавали достатъчно голямо 
значение на тези приоритети на 
Общността.

Or. de

Обосновка

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Изменение 16
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7)  Член 10 от Регламент (EО) 
№ 1698/2005 предвижда, че за да се 
отчетат по-специално главните 
изменения в приоритетите на 
Общността, Стратегическите насоки на 

(7)  Член 10 от Регламент (EО) 
№ 1698/2005 предвижда, че за да се 
отчетат по-специално главните 
изменения в приоритетите на 
Общността, Стратегическите насоки на 
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Общността за развитие на селските 
райони (период на програмиране 2007—
2013 г.), приети с Решение 2006/144/EО 
на Съвета, могат да бъдат 
преразгледани. Ето защо е необходимо 
да се определи като основно 
задължение за държавите-членки да 
преработят плановете си за национални 
стратегии вследствие на прегледа на 
стратегическите насоки на Общността, 
за да се създаде контекст за промяна на 
програмите. 

Общността за развитие на селските 
райони (период на програмиране 2007—
2013 г.), приети с Решение 2006/144/EО 
на Съвета, могат да бъдат 
преразгледани. Ето защо е необходимо 
на държавите-членки да бъде 
възложено да преработят плановете си 
за национални стратегии вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, за да се създаде контекст за 
промяна на програмите.

Or. de

Обосновка

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Изменение 17
Neil Parish

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Член 10 от Регламент (EО) 
№ 1698/2005 предвижда, че за да се 
отчетат по-специално главните 
изменения в приоритетите на 
Общността, Стратегическите насоки на 
Общността за развитие на селските 
райони (период на програмиране 2007—
2013 г.), приети с Решение 2006/144/EО 
на Съвета, могат да бъдат 
преразгледани. Ето защо е необходимо 
да се определи като основно задължение 
за държавите-членки да преработят 
плановете си за национални стратегии 
вследствие на прегледа на 
стратегическите насоки на Общността, 
за да се създаде контекст за промяна на 
програмите.

(7) Член 10 от Регламент (EО) 
№ 1698/2005 предвижда, че за да се 
отчетат по-специално главните 
изменения в приоритетите на 
Общността, Стратегическите насоки на 
Общността за развитие на селските 
райони (период на програмиране 2007—
2013 г.), приети с Решение 2006/144/EО 
на Съвета, могат да бъдат 
преразгледани. Ето защо е необходимо 
да се определи като специфично
задължение за държавите-членки,
които още не са взели съответни 
мерки, да преработят плановете си за 
национални стратегии вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, за да се създаде контекст за 
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промяна на програмите.

Or. en

Обосновка

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Изменение 18
Neil Parish

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед на новите задължения 
изискванията относно съдържанието на 
програмите за развитие на селските 
райони трябва да бъдат адаптирани. 
Трябва да се предостави неизчерпателен 
списък на видовете дейности, за да се 
помогне на държавите-членки да 
определят съответните дейности, 
свързани с новите предизвикателства, в 
контекста на законовата рамка за 
развитие на селските райони.

(9) С оглед на новите задължения при 
необходимост изискванията относно 
съдържанието на програмите за 
развитие на селските райони трябва да 
бъдат адаптирани. Трябва да се 
предостави неизчерпателен списък на 
видовете дейности, за да се помогне на 
държавите-членки да определят 
съответните дейности, свързани с 
новите предизвикателства, в контекста 
на законовата рамка за развитие на 
селските райони.

Or. en

Обосновка

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Изменение 19
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9)  С оглед на новите задължения 
изискванията относно съдържанието на 
програмите за развитие на селските 
райони трябва да бъдат адаптирани. 
Трябва да се предостави неизчерпателен 
списък на видовете дейности, за да се 
помогне на държавите-членки да 
определят съответните дейности, 
свързани с новите предизвикателства, в 
контекста на законовата рамка за 
развитие на селските райони.

(9) С оглед на новите задължения 
изискванията относно съдържанието на 
програмите за развитие на селските 
райони следва да бъдат адаптирани. 
Следва да се предостави неизчерпателен 
списък на видовете дейности, за да се 
помогне на държавите-членки да 
определят съответните дейности, 
свързани с новите предизвикателства, в 
контекста на законовата рамка за 
развитие на селските райони, който 
списък по-късно може да бъде 
разширен в зависимост от 
потребностите на отделните 
държави-членки.

Or. de

Обосновка

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Изменение 20
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Уместно е също така адаптиране 
на регламента по отношение на 
плащанията за неблагоприятни 
природни условия в планинските 
райони и плащанията за други райони 
с неблагоприятни условия. Сега 
действащата уредба на базата на 
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Регламент (ЕО) № 1257/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
фонд за ориентиране и гарантиране 
на земеделието (ФЕОГА)1, която 
трябва да действа през новия период 
на подпомагане до 2009 г., следва да 
бъде продължена до края на 
настоящия период на подпомагане.
1 OВ L 160, 26.6.1999, стр 8.

Or. de

Изменение 21
Stéphane Le Foll

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се създадат допълнителни 
стимули за бенефициерите да 
предприемат дейности, свързани с 
новите приоритети, трябва да се даде 
възможност за определяне на по-големи
суми и проценти на помощите за 
такива дейности.   

(10) С цел да се създадат допълнителни 
стимули за бенефициерите да 
предприемат дейности, свързани с 
новите приоритети, трябва да се даде 
възможност за определяне на 
финансираните изцяло от ЕЗФРСР
суми и проценти за подпомагане за 
такива дейности.

Or. fr

Обосновка

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 
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Изменение 22
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 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] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане 
на дейностите, свързани с новите 
предизвикателства.

(11)  В съответствие с член 9, параграф 
4 и член 10, параграф 4 от Регламент 
(EО) № XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 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] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира 
използването на подходяща сума от 
тези финансови ресурси за подпомагане 
на дейностите, свързани с новите 
предизвикателства.

Or. de

Обосновка

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Изменение 23
Markus Pieper

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 

(11). В съответствие с член 9, параграф 
4 и член 10, параграф 4 от Регламент 
(EО) № XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 г. [относно установяване 
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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] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане 
на дейностите, свързани с новите 
предизвикателства.

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] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 
развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
следва да се използва за подпомагане 
както на съществуващите, така и на
новите дейности, свързани с новите 
предизвикателства в зависимост от 
решенията на всяка държава-членка.

Or. de

Обосновка

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Изменение 24
Neil Parish

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 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] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, трябва да 
бъдат използвани за подпомагане на 

(11) В съответствие с член 9, параграф 4 
и член 10, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ XXXX/XXXX на Съвета от 
XX/XX/2008 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] 
финансовите ресурси, получени чрез 
допълнителна модулация, ако не са вече 
предвидени за тази цел от тези 
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развитието на селските райони. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
сума, равна на тези финансови ресурси, 
трябва да се използва за подпомагане на 
дейностите, свързани с новите 
предизвикателства.

държави-членки, които прилагат 
националната доброволна модулация 
съгласно Регламент (ЕО) № 378/2007 
на Съвета, трябва да бъдат използвани 
за подпомагане на развитието на 
селските райони. Целесъобразно е да се 
гарантира, че сума, равна на тези 
финансови ресурси, трябва да се 
използва за подпомагане на дейностите, 
свързани с новите предизвикателства.

Or. en

Обосновка

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Изменение 25
Markus Pieper

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Тези дейности следва да са 
съвместими с дейностите, 
финансирани от други фондове на 
Общността и по-специално от 
структурните фондове (Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд).

Or. de

Обосновка

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.
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Изменение 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Предвид допълнителното, 
специфичното и задължителното 
използване на тези суми, равни на 
сумите на финансовите ресурси, 
установеният баланс между целите за 
подпомагане на развитието на селските 
райони не трябва да се нарушава.

(12) Предвид допълнителното, 
специфичното и задължителното 
използване на тези суми, равни на 
сумите на финансовите ресурси, 
установеният баланс между целите за 
подпомагане на развитието на селските 
райони не трябва да се нарушава;
поради това и при използването на 
средствата за новите приоритети 
следва да е валиден балансът между 
осите съгласно член 17.

Or. de

Изменение 27
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12)  Предвид допълнителното,
специфичното и задължителното
използване на тези суми, равни на 
сумите на финансовите ресурси, 
установеният баланс между целите за 
подпомагане на развитието на селските 
райони не трябва да се нарушава.

(12)  Предвид допълнителното и 
специфичното използване на тези суми, 
равни на сумите на финансовите 
ресурси, установеният баланс между 
целите за подпомагане на развитието на 
селските райони не следва да се 
нарушава.

Or. de

Обосновка

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.
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Изменение 28
Markus Pieper

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С оглед да се гарантира 
подходящо финансиране на 
програмите за развитие на селските 
райони, следва да се приложи по-
голяма гъвкавост, за да се даде 
възможност за тази цел да се 
използват и неусвоени ресурси от 
структурните фондове (функция 1б).

Or. de

Обосновка

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Изменение 29
María Isabel Salinas García

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 11 –параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) В член 11, параграф 3 буква г) се 
заменя със следното:

заличава се

"г) списък на програмите за развитие 
на селските райони, осъществяващи 
националния стратегически план и 
индикативно разпределение на 
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ЕЗФРСР за всяка програма, 
включително сумите, предвидени в 
член 12, параграф 2 от Регламент 
(EО) № 1290/2005* и отделно 
посочване на сумите, предвидени в 
член 69, параграф 5а от настоящия 
регламент.“

Or. es

Обосновка

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Изменение 30
Lily Jacobs

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 12 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка преработва в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 12, параграф 1, своя план за 
национална стратегия вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, съгласно посоченото в член 
10.

След консултации със 
субнационалните нива на управление
всяка държава-членка преработва в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 12, параграф 1, своя план за 
национална стратегия вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, съгласно посоченото в член 
10.

Or. en

Обосновка

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Изменение 31
Neil Parish

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 12 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка преработва в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 12, параграф 1, своя план за 
национална стратегия вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, съгласно посоченото в член 
10.

1. Всяка държава-членка ще бъде 
приканена да преработи в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 12, параграф 1, своя план за
национална стратегия вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, съгласно посоченото в член 
10.

Or. en

Обосновка

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Изменение 32
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 12 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка преработва в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 12, параграф 1, своя план за 
национална стратегия вследствие на 
прегледа на стратегическите насоки на 
Общността, съгласно посоченото в член 
10. 

1. Всяка държава-членка може да 
преработи в съответствие с 
процедурата, посочена в член 12, 
параграф 1, своя план за национална 
стратегия вследствие на прегледа на 
стратегическите насоки на Общността, 
съгласно посоченото в член 10.
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Or. pl

Изменение 33
Neil Parish

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 1 януари 2010 г., държавите-
членки предвиждат в рамките на своите 
програми за развитие на селските 
райони, в съответствие със 
специфичните си нужди, видовете 
дейности със следните приоритети, 
описани в стратегическите насоки на 
Общността и по-подробно посочени в 
националния стратегически план:

1. В случай, че не е вече предвидено, то 
от 1 януари 2010 г., държавите-членки 
предвиждат в рамките на своите 
програми за развитие на селските 
райони, в съответствие със 
специфичните си нужди, видовете 
дейности със следните приоритети, 
описани в стратегическите насоки на 
Общността и по-подробно посочени в 
националния стратегически план:

Or. en

Обосновка

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Изменение 34
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) От 1 януари 2010 г., държавите-
членки предвиждат в рамките на
своите програми за развитие на селските 

(1) От 1 януари 2010 г., държавите-
членки идентифицират в своите 
програми за развитие на селските 
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райони, в съответствие със 
специфичните си нужди, видовете 
дейности със следните приоритети, 
описани в стратегическите насоки на 
Общността и по-подробно посочени в 
националния стратегически план:

райони, в съответствие със 
специфичните си нужди, видовете 
дейности със следните приоритети, 
описани в стратегическите насоки на 
Общността и по-подробно посочени в 
националния стратегически план:

Or. de

Изменение 35
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – точка 1 – алинея 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От 1 януари 2010 г., държавите-
членки предвиждат в рамките на своите 
програми за развитие на селските 
райони, в съответствие със 
специфичните си нужди, видовете 
дейности със следните приоритети, 
описани в стратегическите насоки на 
Общността и по-подробно посочени в 
националния стратегически план:

1. От 1 януари 2010 г., държавите-
членки, с изключение на новите 
държави-членки, предвиждат в рамките 
на своите програми за развитие на 
селските райони, в съответствие със 
специфичните си нужди, видовете 
дейности със следните приоритети, 
описани в стратегическите насоки на 
Общността и по-подробно посочени в 
националния стратегически план:

Or. pl

Обосновка

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Изменение 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 a – параграф 1 – алинея 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) възобновяеми енергийни източници, б) енергоспестяване и възобновяеми 
енергийни източници,

Or. de

Изменение 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 a – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) управление на водите, в) мерки за пестене на вода и 
подобряване на качеството на 
водите,

Or. de

Изменение 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 a – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) биоразнообразие. г) съхраняване и устойчиво използване 
на биоразнообразието.

Or. de
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Изменение 39
Vincenzo Aita

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 1 – г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) опазване и възстановяване на 
почвите.

Or. it

Amendement 40
Esther De Lange

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 1 – г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) мерки за подобряване на 
конкурентоспособността и 
иновационния капацитет на сектора 
на селското и горското стопанство.

Or. nl

Изменение 41
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 a – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) премахване на квотите за мляко
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Or. de

Обосновка

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Изменение 42
Heinz Kindermann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да направят 
избора си въз основа на примерния 
списък на дейностите, определени в 
приложение II към настоящия 
регламент, и/или всички други видове 
дейности, при условие че тези дейности 
са свързани с приоритетите, посочени в 
първа алинея и са насочени към 
постигане на потенциалните ефекти, 
посочени в приложение II.

Държавите-членки могат да направят 
избора си въз основа на примерния 
списък на дейностите, определени в 
приложение II към настоящия 
регламент, и/или всички други видове 
дейности, включително такива в 
областта на риболова във вътрешни 
водоеми, при условие че тези дейности 
са свързани с приоритетите, посочени в 
първа алинея и са насочени към 
постигане на потенциалните ефекти, 
посочени в приложение II.  

Or. de

Обосновка

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.
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Изменение 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да направят 
избора си въз основа на примерния 
списък на дейностите, определени в 
приложение II към настоящия 
регламент, и/или всички други видове 
дейности, при условие че тези дейности 
са свързани с приоритетите, посочени в 
първа алинея и са насочени към 
постигане на потенциалните ефекти, 
посочени в приложение II.

Държавите-членки могат да направят 
избора си въз основа на примерния 
списък на дейностите, определени в 
приложение II към настоящия 
регламент, и/или всички други видове 
дейности, при условие че тези дейности 
водят на равнище стопанство до 
устойчиво управление на ресурсите 
почви, енергия, води и биологично 
разнообразие, свързани са с 
приоритетите, посочени в първа алинея 
и са насочени към постигане на 
потенциалните ефекти, посочени в 
приложение II. 

При това трябва да бъде посочено и 
гарантирано, че земеделско 
стопанство, което ползва помощи за 
тези мерки, подобрява общия си 
баланс по отношение на енергийната 
ефективност, опазването на 
климата, биологичното разнообразие 
или опазването на водите.

Or. de

Обосновка

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden.
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.
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Изменение 44
Lily Jacobs

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да направят 
избора си въз основа на примерния 
списък на дейностите, определени в 
приложение II към настоящия 
регламент, и/или всички други видове 
дейности, при условие че тези дейности 
са свързани с приоритетите, посочени в 
първа алинея и са насочени към 
постигане на потенциалните ефекти, 
посочени в приложение II.

След консултации със 
субнационалните нива на управление
държавите-членки могат да направят 
избора си въз основа на примерния 
списък на дейностите, определени в 
приложение II към настоящия 
регламент, и/или всички други видове 
дейности, при условие че тези дейности 
са свързани с приоритетите, посочени в 
първа алинея и са насочени към 
постигане на потенциалните ефекти, 
посочени в приложение II.

Or. en

Обосновка

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Изменение 45
Markus Pieper

Предложение за регламент - акт за изменение
Член  1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки осигуряват 
постигането на синергия със сходни 
дейности, финансирани от други 
фондове на Общността, по-специално 
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структурните фондове, и по 
целесъобразност развиват 
интегрирани подходи по отношение 
на стратегиите, дейностите и 
финансирането.

Or. de

Обосновка

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Изменение 46
Stéphane Le Foll

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съюзът и държавите-членки 
създават европейска мрежа, която да 
регистрира всички действия в посока 
иновации, отговарящи на различните 
приоритети, посочени в параграф 11, 
с оглед улесняване на обмена и 
предаването на опит.  

Or. fr

Обосновка

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
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nouvelles priorités.   

Изменение 47
Stéphane Le Foll

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От 1 януари 2010 г. за видовете 
дейности, посочени в параграф 1, 
определените в приложение I, равнища 
на интензитета на помощта могат да 
бъдат увеличени с 10 процентни 
пункта.   

2. От 1 януари 2010 г. за видовете 
дейности, посочени в параграф 1, 
определените в приложение I, равнища 
на интензитета на помощта могат да 
бъдат финансирани 100 процента със 
средства от EЗФРСР.

Or. fr

Обосновка

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Изменение 48
María Isabel Salinas García

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 3 – б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б)  таблица, съдържаща общия 
принос на Общността, за периода от 
1 януари  
2010 г. до 31 декември 2013 г.  
за видовете дейности, посочени в член 

заличава се
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69, параграф 5a.“

Or. es

Обосновка

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Изменение 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 16 а – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Мерки в рамките на приоритета 
„възобновяеми източници“, налагащи 
ползването на земеделски земи, които 
иначе биха могли да бъдат използвани 
за производство на хранителни 
продукти, могат да бъдат 
подпомагани само ако чрез оценка на 
въздействието на европейско 
равнище, при отчитане на 
състоянието с изхранването в трети 
държави, се гарантира, че това не 
застрашава продоволствената 
сигурност.

Or. de

Обосновка

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Изменение 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 4 – алинея 1 (нова)
Регламент (EО) № 1698/2005
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17, параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„2. Най-малко 20 % от общия принос 
на ЕЗФРСР към програмата се 
запазва за мерки, разработени по 
метода на ос 4 ,описана в дял IV, глава 
I, раздел 4. Тази сума представлява 
част от сумите, посочени в параграф 
1. За Чешката република, Естония, 
Кипър, Латвия, Литва, Унгария, 
Малта, Полша, Словения и Словакия 
минималният финансов принос на 
Общността за ос 4 в размер на 5% 
може да бъде въвеждан постепенно за 
периода на програмата по такъв 
начин, че средно най-малко 2,5% от 
общия принос на ЕЗФРСР да се запази 
за ос 4.
За България и Румъния за периода 
2010-2013 г. средната стойност от 
най-малко 2,5% от общия принос на 
ЕЗФРС за ос 4 се запазва . При 
изчисляването на процента се 
отчитат всички суми, предоставени 
като принос на ЕЗФРСР по тази ос 
през периода 2007-2009 г.“

Or. de

Обосновка

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.
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Изменение 51
María Isabel Salinas García

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) В член 17 се добавя параграф 3, 
както следва:

заличава се

"3. Сумите, равни на тези, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 
69, параграф 5a, не се вземат предвид в 
общия принос на ЕЗФРСР, от който 
се изчислява минималния финансовия 
принос на Общността за всяка ос, 
съгласно предвиденото в параграфи 1 
и 2 от този член.“

Or. es

Обосновка

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Изменение 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(3) Сумите, равни на тези, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 69, 
параграф 5a, не се вземат предвид в 

„(3) Сумите, равни на тези, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 69, 
параграф 5a, също се вземат предвид в 
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общия принос на ЕЗФРСР, от който се 
изчислява минималния финансовия 
принос на Общността за всяка ос, 
съгласно предвиденото в параграфи 1 и 
2 от този член.“

общия принос на ЕЗФРСР, от който се 
изчислява минималния финансовия 
принос на Общността за всяка ос, 
съгласно предвиденото в параграфи 1 и 
2 от този член.“

Or. de

Обосновка

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Изменение 53
María Isabel Salinas García

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) В член 28, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
"1. Помощите, предвидени в член 20, 
буква б), iii), се отпускат за 
материални и/или нематериални
инвестиции, които:
а) подобряват общата 
производителност на предприятието;
б) се отнасят до:
– преработката и/или търговията на 
продукти, обхванати от приложение I 
към Договора, с изключение на риба 
и рибни продукти и продукти на 
горското стопанство и памука; и/или
– разработката на нови продукти, 
процеси и технологии, свързани с 
продуктите, обхванати от приложение 
I към Договора, с изключение на риба 
и рибни продукти и продукти на 
горското стопанство и памука; и
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в) спазват стандартите на Общността, 
приложими към въпросната 
инвестиция.
Когато инвестициите са направени, за 
да се спазват стандартите на 
Общността, помощи може да бъдат 
отпуснати само за онези, които са 
направени в микропредприятия, 
съгласно параграф 2, с цел да се 
спазва нововъведен стандарт на 
Общността. В този случай може да се 
даде гратисен период, който не 
превишава 36 месеца от датата, на 
която стандартът става задължителен 
за предприятието.

Or. es

Обосновка

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Изменение 54
Heinz Kindermann

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 36 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 36, буква а, уводното 
изречение се заменя със следното:
„а) мерки за насърчаване на 
устойчивото използване на 
земеделски площи, включително на 
площи за риболов във вътрешни 
водоеми:“

Or. de
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Обосновка

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen

Изменение 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) Член 60 се изменя, както следва:
„Когато една мярка по тази част е 
насочена към проекти, допустими 
също за помощи и от други 
инструменти на Общността, 
включително структурните фондове и 
финансовия инструмент на 
Общността за рибарството, 
държавата-членка залага във всяка 
програма административните 
проверки на проектите, подпомагани 
от ЕЗФРСР, и тези, подпомагани от 
други инструменти на Общността.”

Or. es

Обосновка

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.
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Изменение 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) Член 60 се изменя, както следва:
„Очертаване обхвата на проектите

„Когато една мярка по тази част е 
насочена към проекти, допустими 
също за помощи и от други 
инструменти на Общността, 
включително структурните фондове и 
финансовия инструмент на 
Общността за рибарството, 
държавата-членка залага във всяка 
програма административните 
проверки на проектите, подпомагани 
от ЕЗФРСР, и тези, подпомагани от 
други инструменти на Общността.”

Or. es

Обосновка

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Изменение 57
María Isabel Salinas García

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 69 – параграф 5 а – параграф 5 б –парграф 5 в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7) В член 69 се добавят следните 
параграфи 5a, 5б и 5в:

заличава се

„Сума равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 
9, параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите 
програми за развитие на селските 
райони за дейностите, посочени в 
член 16a от този регламент, одобрен 
след 1 януари 2010 г.
Ако при закриването на програмата, 
общата сума, похарчена за 
дейностите, посочени в параграф 5a 
от настоящия член, е по-малка от 
сумата, посочена в член 16a, параграф 
3, буква б), разликата се възстановява 
от държавите-членки в бюджета на 
Общността до размера на сумата, с 
която са били превишени общите 
разпределения, отпуснати за 
дейности, различни от посочените в 
член 16a.
5а. Сумите, посочени в параграф 5a 
няма да се вземат предвид за целта на 
член 25 от Регламент (EО) 
№ 1290/2005.“

Or. es

Обосновка

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.
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Изменение 58
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 69 – параграф 5 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Сума равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони за 
дейностите, посочени в член 16a от този 
регламент, одобрен след 1 януари 
2010 г.

(5а) Сума, равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони за 
дейностите, посочени в член 16a от този 
регламент, одобрен след 1 януари 
2010 г. Сумите могат да бъдат 
предназначени и за допълнителни 
мерки по смисъла на новите 
приоритети.

Or. de

Изменение 59
Lutz Goepel

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 –точка 7
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 69 – параграф 5 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Сума равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 

(5а) Сума в размер на най-малко 50% 
от сумите, получени в резултат на 
прилагането на задължителната 
модулация по член 9, параграф 4 и член 
10, параграф 4 от Регламент 
(EО) [№ XXXX/2008 (нов регламент за 
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подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони за 
дейностите, посочени в член 16a от този 
регламент, одобрен след 1 януари 
2010 г.

схемите за директно подпомагане)], се 
изплаща от държавите-членки в 
периода от 1 януари 2010 г. до 31 
декември 2015 г. (не се отнася за 
българския превод) като помощ от 
Общността в съответствие с настоящите 
програми за развитие на селските 
райони за дейностите, посочени в член 
16a от този регламент, одобрен след 1 
януари 2010 г.

Or. de

Обосновка

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.

Изменение 60
Markus Pieper

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 69 – параграф 5 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Сума, равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони за 
дейностите, посочени в член 16a от 

(5а) Сума, равна на сумите, получени в 
резултат на прилагането на 
задължителната модулация по член 9, 
параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], се изразходва от 
държавите-членки в периода от 1 
януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. 
като помощ от Общността в 
съответствие с настоящите програми за 
развитие на селските райони както за 
съществуващите, така и за новите 
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този регламент, одобрен след 1 януари 
2010 г.

дейности, свързани с новите 
приоритети, в съответствие с 
решенията, взети от всяка държава-
членка.

Or. de

Обосновка

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Изменение 61
Lutz Goepel

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 –точка 7 а (нова)
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 70 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В член 70 се добавя следният 
параграф: 
„(4б) Въпреки таваните, определени в 
параграф 3, сума, получена от 
прилагането на модулацията по член 
9, параграф 4 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (EО) [№ XXXX/2008 (нов 
регламент за схемите за директно 
подпомагане)], може да бъде 
изразходвана без допълнително 
национално съфинансиране.“

Or. de

Обосновка

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen.
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Изменение 62
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 9 а (нова)
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Член 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Член 93 се заменя със следното:
„Отмяна

(1) Регламент (EО) № 1257/1999 се 
отменя, считано от 1 януари 2007 г., 
с изключение на член 13, буква a), член 
14, параграф 1 и параграф 2, първите 
две тирета, член 15, членове 17—20, 
член 51, параграф 3, член 55, параграф 
4 и частта от приложение I, в която 
се определят сумите по член 15, 
параграф 3.
[...]
Позоваванията на отменения 
регламент се считат за позовавания 
на настоящия регламент.
Регламент (EО) № 1257/1999 
продължава да се прилага за проекти, 
одобрени от Комисията по този 
регламент преди 1 януари 2007 г.“

Or. de

Изменение 63
Agnes Schierhuber

Предложение за регламент - акт за изменение
Приложение
Регламент (ЕО) №° 1698/2005
Приложение II – нов приоритет
Приоритет премахване на млечните квоти
Вид дейност Мерки Потенциално 

въздействие
Модернизация и 
пазарна ориентация 
на производството

многогодишни програми за 
премахване на квотите за 
мляко

повишаване на 
конкурентоспособността
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Or. de

Обосновка

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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