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Изменение 392Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 12 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Система за консултации в земеделието Система за изследвания и консултации 
в областта на земеделието

Or. en

Изменение 393
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Консултативната дейност обхваща 
най-малко законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в глава 1.

2. Изследователската и 
консултативната дейност обхваща 
най-малко законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в глава 1.

Or. en

Изменение 394
Stéphane Le Foll

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Консултативната дейност обхваща 
най-малко законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в глава 1.

2. Консултативната дейност обхваща 
най-малко законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в глава 1, и 
разпространяването на форми на 
производство, които са успешни от 



PE412.053v01-00 4/61 AM\739857BG.doc

BG

гледна точка на икономиката, 
устойчиви от гледна точка на 
екологията и по-икономични по-
отношение на естествените ресурси 
и производствените разходи (енергия, 
торове, оборудване …).

Or. fr

Обосновка

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Изменение 395
Maria Petre

Предложение за регламент
Член 13 – параграф  2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки дават 
предимство на земеделските 
стопани, които получават преки 
плащания в размер на повече от 
15 000 EUR годишно.

заличава се

Or. ro

Justification

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Изменение 396
Stéphane Le Foll

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 . Държавите-членки дават 
предимство на земеделските 
стопани, които получават преки 
плащания в размер на повече от 
15 000 EUR годишно.

2. Държавите-членки гарантират, че 
всички земеделски стопани ,частват 
доброволно в тази система за 
консултации.

Or. fr

Изменение 397
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки дават предимство 
на земеделските стопани, които 
получават преки плащания в размер на 
повече от 15 000 EUR годишно.

2. Държавите-членки дават предимство 
на земеделските стопани, които 
получават преки плащания в размер на 
повече от 15 000 EUR годишно и на 
земеделски стопани под 35 години.

Or. nl

Justification

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.
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Изменение 398
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2010 г., 
Комисията представя доклад за 
прилагането на системата за 
консултации в земеделието, при 
необходимост придружен от 
съответните предложения, с оглед 
системата да стане задължителна.

В рамките на това преразглеждане 
във всички държави-членки ще се 
определят най-добрата практика и 
препоръките към държавите-членки 
относно най-ефективната и 
ефикасна система за изследвания и 
консултации в областта на 
земеделието. 

Or. en

Изменение 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е уместно, системата за 
идентификация на земеделските 
парцели може да включва географска 
информационна система за 
маслиновите насаждения.

заличава се

Or. es

Обосновка

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
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Изменение 400
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази база данни позволява, по-
специално, да се правят директни и 
незабавни консултации чрез 
компетентния орган на държавата-
членка за данните, отнасящи се до 
съответната календарна година и/или 
пазарна година, считано от 2000 г.

Тази база данни позволява, по-
специално, да се правят директни и 
незабавни консултации чрез 
компетентния орган на държавата-
членка за данните, отнасящи се до 
съответната календарна година и/или 
пазарна година, считано от 2000 г, или 
за новите държави-членки, от 
първата година след тяхното 
присъединяване към ЕС.

Or. ro

Justification

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Изменение 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава-членка може да реши 
молбата за помощи да съдържа само 
промените по отношение на молбата, 
подадена предишната година. Всяка 
държава-членка разпространява 
предварително отпечатани формуляри, 
които се базират на площите, 
определени през предходната година, и 
предоставя графичен материал, 
посочващ местоположението на тези 
площи, както и при необходимост, 
разположението на маслиновите 
дървета.

2. Всяка държава-членка може да реши 
молбата за помощи да съдържа само 
промените по отношение на молбата, 
подадена предишната година. Всяка 
държава-членка разпространява 
предварително отпечатани формуляри, 
които се базират на площите, 
определени през предходната година, и 
предоставя графичен материал, 
посочващ местоположението на тези 
площи.
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Or. es

Обосновка

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Изменение 402
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки извършват 
административен контрол на
заявленията за помощи, за да проверят 
условията за отпускане на помощ.

1. Държавите-членки извършват 
административен контрол на 
заявленията за помощи, за да проверят 
условията за отпускане на помощ.  Този 
административен контрол не следва 
да бъде прекомерно обременителен, 
по-специално по отношение на 
разходите и административните 
формалности.

Or. en

Обосновка

Reduce red tape.

Изменение 403
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място, за да проверят дали 
земеделският стопанин спазва 
задълженията си, предвидени в глава 1.

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място, за да проверят дали 
земеделският стопанин спазва 
задълженията си, предвидени в глава 1. 
Този контрол се осъществява в срок 
от не повече от един ден за 
конкретно земеделско стопанство.
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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 404
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място, за да проверят дали 
земеделският стопанин спазва 
задълженията си, предвидени в глава 1.

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място, за да проверят дали 
земеделският стопанин спазва 
задълженията си, предвидени в глава 1. 
Тези проверки не следва да бъдат 
прекомерно обременителни за 
земеделските стопани.

Or. en

Обосновка

Reduce red tape for cross compliance.

Изменение 405
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място, за да проверят дали 
земеделският стопанин спазва 
задълженията си, предвидени в глава 1. 

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място, за да проверят дали 
земеделският стопанин спазва 
задълженията си, предвидени в глава 1. 
Тези проверки се извършват въз основа 
на постепенни оценки на рисковете и 
не засягат всички бенефициери.
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Or. ro

Justification

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Изменение 406
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да използват 
своите съществуващи системи за 
управление и контрол, за да осигурят 
спазването на законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в глава 1.

2. Държавите-членки могат да използват 
своите съществуващи системи за 
управление и контрол, за да осигурят 
спазването на законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние, посочени в глава 1. Въпреки 
това държавите-членки се стремят 
да ограничат броя на контролните 
органи и броя на лицата, извършващи 
проверки на място в дадено 
земеделско стопанство.

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".
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Изменение 407
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки могат да 
използват частни административни 
системи и системи за контрол, при 
условие че последните са били 
официално акредитирани от страна 
на националните органи.

Or. en

Изменение 408
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки се стремят да 
планират проверките по начин, 
който да гарантира, че  
стопанствата, които могат да 
бъдат контролирани най-ефективно 
през определен период от годината по 
сезонни причини, се проверяват 
действително през този определен 
период.  Ако обаче поради сезонни 
причини по време на проверка на 
място контролният орган не успее да 
осъществи контрол относно 
спазването на определени 
законоустановени изисквания за 
управление или на част от тях, или 
на условията за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, тези изисквания и условия 
се считат за спазени.

Or. en
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Изменение 409
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея се прилага и когато 
съответното неспазване е резултат на 
действие или бездействие, за което е 
отговорно пряко лицето, на което или от 
което е прехвърлена земеделската земя.

Първата алинея се прилага и когато 
съответното неспазване е резултат на 
действие или бездействие, за което е 
отговорно пряко лицето, на което или от 
което е прехвърлена земеделската земя, 
освен ако лицето, което не е спазило 
изискванията, е подало също 
заявление за помощ за съответната 
година. В последния случай 
санкцията, посочена в алинея 1, се 
прилага към размера на преките 
плащания, които се отпускат на 
лицето, което не е спазило 
изискванията.

Or. en

Изменение 410
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия параграф 
„прехвърляне“ означава всеки вид 
сделка, в резултат на която земеделската 
земя престава да бъде на разположение 
на прехвърлящия.

За целите на настоящия параграф 
„прехвърляне“ означава всеки вид 
сделка, в резултат на която земеделската 
земя престава да бъде на разположение 
на прехвърлящия, с изключение на 
онези видове сделки, които 
съответният земеделски стопанин не 
може да предотврати.

Or. en
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Изменение 411
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от параграф 1 и в 
съответствие с условията, посочени в 
подробните правила, съдържащи се в 
член 26, параграф 1, държавите-членки 
могат да вземат решение да не прилагат 
намаление или изключване, което 
възлиза на 100 EUR или по-малко, за 
земеделски стопанин и за календарна 
година, и което включва всякакво 
намаление или изключване, прилагани 
към плащанията по член 51, параграф 
1 от Регламент (EО) № 1698/2005.

3. Независимо от параграф 1 и в 
съответствие с условията, посочени в 
подробните правила, съдържащи се в 
член 26, параграф 1, държавите-членки 
могат да вземат решение да не прилагат 
намаление или изключване, което 
възлиза на 100 EUR или по-малко, за 
земеделски стопанин и за календарна 
година.

Or. ro

Justification

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Изменение 412
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадена държава-членка реши 
да използва възможността, 
предвидена в първата алинея, през 
следващата година компетентният 
орган предприема необходимите 
действия, за да гарантира, че 
земеделският стопанин ще отстрани 
съответното констатирано 
неспазване. Установеното неспазване 
и необходимите за отстраняването 
му мерки се съобщават на земеделския 

заличава се
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стопанин.

Or. de

Изменение 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 257 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадена държава-членка реши да 
използва възможността, предвидена в 
първата алинея, през следващата 
година компетентният орган 
предприема необходимите действия, 
за да гарантира, че земеделският 
стопанин ще отстрани съответното 
констатирано неспазване.
Установеното неспазване и 
необходимите за отстраняването му 
мерки се съобщават на земеделския 
стопанин.

Когато дадена държава-членка реши да 
използва възможността, предвидена в 
първата алинея, компетентният орган 
информира земеделския стопанин за
съответното констатирано неспазване, а 
той от своя страна трябва да 
уведоми за мерките, взети за 
отстраняване на проблема. С оглед на 
извършване на проверка по отношение 
на мерките, взети от земеделския 
стопанин, компетентният орган 
взема предвид тези стопанства при 
анализ на риска за проверките на 
място при следващата година. 

Or. es

Обосновка

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente

Изменение 414
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 2 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на случаите, в които 
земеделският стопанин е предприел 
незабавно действие за отстраняване 

Установеното незначително неспазване 
се съобщава на земеделския стопанин.
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на констатираното неспазване, 
компетентният орган предприема 
необходимите действия, които 
могат, когато е уместно, да се 
ограничат до административен 
контрол, за да се гарантира, че 
земеделският стопанин отстранява 
установеното въпросно неспазване.
Установеното незначително неспазване 
и необходимите за отстраняването 
му мерки се съобщават на земеделския 
стопанин.

Or. en

Изменение 415
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако размерът на плащанията се 
намалява или ако се откаже тяхното 
изплащане при несъответствие с 
правилата за кръстосано спазване, 
както се посочва в член 25, за същия 
случай на несъответствие не се 
налага глоба съгласно съответните 
разпоредби на националното 
законодателство. Ако е била 
наложена глоба вследствие на 
несъответствие с националното 
законодателство, за същия случай на 
несъответствие не се отказват 
плащания и техният размер не се 
намалява.

Or. en
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Изменение 416
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
Преразглеждане

Най-късно до 31 декември 2010 г. и 
впоследствие на всеки две години 
Комисията представя доклад 
относно прилагането на системата 
за кръстосано спазване, при 
необходимост придружен от 
подходящи предложения, по-
специално с цел:
- изменение на списъка със 
законоустановени изисквания за 
управление, включен в приложение III, 
- опростяване, дерегулиране и 
подобряване на законодателството 
съгласно списъка със 
законоустановени изисквания за 
управление, като се обръща специално 
внимание на законодателството 
относно нитратите,
- опростяване, подобряване и 
хармонизиране на действащите 
системи за контрол, като се вземат 
предвид възможностите, предлагани 
от разработването на показатели и 
от контрола, базиран на невралгични 
точки, от контрола, вече осъществен 
по схеми за частно сертифициране, 
от контрола, вече осъществен 
съгласно националното 
законодателство за прилагане на 
законоустановените изисквания за 
управление, и от информационните и 
комуникационните технологии.
Докладите съдържат също оценка на 
общите разходи за контрол съгласно 
системата за кръстосано спазване 
през годината, предхождаща 
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годината на публикуване на доклада. 

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 417
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията в случай на 
несъответствие с глава 1, постъпват в 
сметките на ЕФГЗ. Държавите-
членки могат да задържат за себе си 
25 % от тези суми.

Сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията в случай на 
несъответствие се прехвърлят към 
националния резерв и се 
преразпределят на занимаващите се 
главно със селско стопанство и на 
новопостъпилите в 
селскостопанската дейност. 

Or. el

Изменение 418
Ioannis Gklavakis

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не отпускат
преки плащания на земеделски 
стопанин в един от следните случаи:

1. Държавите-членки могат да решат 
по обективен и безпристрастен начин 
да не отпуснат преки плащания на 
земеделски стопанин в един от следните 
случаи:

Or. el
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Обосновка

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Изменение 419
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не отпускат преки 
плащания на земеделски стопанин в 
един от следните случаи:

1. преките плащания се гарантират 
за всички земеделски стопани.  
Земеделските стопани, които 
получават преки плащания, 
възлизащи на по-малко от 1000 EUR, 
има право на добавка, за да достигнат 
тази минимална стойност, която се 
изплаща веднъж годишно.

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
250 EUR, или
б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче, 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а Малта 
— 0,1 хектар.
Същевременно, земеделските стопани, 
които притежават специалните права, 
посочени в член 45, параграф 1, следва 
да отговарят на условието, съдържащо 
се в буква a).

Or. pt

Justification

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.
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Изменение 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не отпускат преки 
плащания на земеделски стопанин в 
един от следните случаи:

1. Държавите-членки могат да вземат 
решение да не отпускат преки 
плащания на земеделски стопанин в 
един от следните случаи:

Or. es

Обосновка

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Изменение 421
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не отпускат преки 
плащания на земеделски стопанин в 
един от следните случаи:

1. Държавите-членки могат да не 
отпускат преки плащания на земеделски 
стопанин съгласно определени 
критерии:

Or. en

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 is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Изменение 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не отпускат преки 
плащания на земеделски стопанин в 
един от следните случаи:

1. Държавите-членки могат да не 
отпускат преки плащания на земеделски 
стопанин съгласно определени 
критерии:

Or. en

Изменение 423
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки не отпускат 
преки плащания на земеделски 
стопанин в един от следните случаи:

(1) Решението относно изискванията 
за минималното равнище на преките 
плащания е от компетентността на 
държавите-членки :

Or. hu

Обосновка

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Изменение 424
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки не отпускат
преки плащания на земеделски 

1. Държавите-членки могат да 
отхвърлят заявления за преки 
плащания на земеделски стопанин в 
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стопанин в един от следните случаи: един или и в двата от следните случаи:

Or. en

Обосновка

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Изменение 425
Maria Petre

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато общата сума на заявените 
или дължими през определена 
календарна година преки плащания, не 
надвишават 250 EUR, или

заличава се

Or. ro

Justification

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.

Изменение 426
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато общата сума на заявените 
или дължими през определена 
календарна година преки плащания, не 

заличава се
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надвишават 250 EUR, или

Or. hu

Обосновка

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Изменение 427
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
250 EUR, или

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания не надвишават 
сумата, която следва да се определи 
от държавата-членка, в размер до 
1000 EUR, или

Or. en

Изменение 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
250 EUR, или

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания не надвишават 
сума, която следва да се определи от 
държавата-членка, в размер до 1000 
EUR, или

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 is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Изменение 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
250 EUR, или

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
сума, определена от държавата-
членка и която не може да превишава 
500 евро, или

Or. es

Изменение 430
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
250 EUR, или

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
250 EUR, а за новите държави-членки 
150 EUR, или

Or. hu

Обосновка

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.
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Изменение 431
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания, не надвишават 
250 EUR, или

a) когато общата сума на заявените или 
дължими през определена календарна 
година преки плащания не надвишават 
минимален праг, който се определя от 
държавата-членка, и/или

Or. en

Изменение 432
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

b) когато отговарящата на условията 
за отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени 
или дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче, 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а 
Малта — 0,1 хектар.

заличава се

Or. hu

Обосновка

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Изменение 433
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче, 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а 
Малта — 0,1 хектар.

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава минимален праг, който се 
определя от държавата-членка.

Тези два минимални прага се 
определят в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.
По отношение на преките плащания 
за лозя, посочени в приложение VIIВ, 
условието по буква а) се прилага 
единствено от 2012 г. нататък.

Or. en

Изменение 434
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче, 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а 
Малта — 0,1 хектар.

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава пет хектара.

Or. en
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Изменение 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче, 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а 
Малта — 0,1 хектар.

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава пет хектара.

Or. en

Изменение 436
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

b) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче, 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а Малта 
— 0,1 хектар.

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Новите 
държави-членки обаче, могат да 
определят минимална допустима площ 
от 0,3 хектара, а Малта — 0,1 хектар.

Or. hu
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Изменение 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче, 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а Малта 
— 0,1 хектар.

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава площ, определена от 
държавата-членка, ненадхвърляща 
два хектара. Кипър обаче, може да 
определи минимална допустима площ 
от 0,3 хектара, а Малта — 0,1 хектар.

Or. es

Изменение 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 - алинея 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче,
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а Малта 
— 0,1 хектар.

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или 
дължими преки плащания, не 
надвишава  минималното равнище, 
приложено от съответната  
държава-членка през 2007 г. Кипър 
обаче може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а Малта 
— от 0,1 хектар.

Or. en

Обосновка

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.
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Изменение 439
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени или
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар. Кипър обаче,
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а Малта 
— 0,1 хектар.

б) когато отговарящата на условията за 
отпускане на помощи площ на 
стопанството, за което са заявени и
дължими преки плащания, не 
надвишава един хектар на отделна 
схема за подпомагане. Кипър обаче 
може да определи минимална 
допустима площ от 0,3 хектара, а Малта 
— 0,1 хектар.

Or. de

Изменение 440
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Същевременно, земеделските 
стопани, които притежават 
специалните права, посочени в 
член 45, параграф 1, следва да 
отговарят на условието, съдържащо 
се в буква a).

заличава се

Or. hu

Обосновка

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Изменение 441
Ioannis Gklavakis

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всеки случай, сумите, спестени 
при прилагането на буква а) остават 
в националния резерв на държавата-
членка, от която идват.

Or. el

Обосновка

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.

Изменение 442
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат 
безпристрастно и спазвайки 
принципа за равнопоставеност, да 
вземат решение да не отпускат преки 
плащания на дружества или фирми 
по смисъла на втори параграф от 
член 48 от Договора, чиито основни 
дейности не представляват 
селскостопанска дейност.

заличава се

Or. ro

Justification

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.
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Изменение 443
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат 
безпристрастно и спазвайки принципа за 
равнопоставеност, да вземат решение да 
не отпускат преки плащания на 
дружества или фирми по смисъла на 
втори параграф от член 48 от Договора, 
чиито основни дейности не 
представляват селскостопанска 
дейност.

2. Държавите-членки могат 
безпристрастно и спазвайки принципа за 
равнопоставеност, да вземат решение да 
не отпускат преки плащания на 
дружества или фирми по смисъла на 
втори параграф от член 48 от Договора, 
чиито основни дейности не 
представляват производство, 
отглеждане или култивиране на 
селскостопански продукти, към 
които се числят събирането на 
реколта, доенето, отглеждането и 
задържането на животни за 
селскостопански цели, както и 
дейности по реализация на 
продукцията, извършвани чрез 
организации на производители или 
кооперативи.

Or. es

Обосновка

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Изменение 444
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията се извършват два пъти 
годишно в периода от 1 декември до 30 
юни на следващата календарна година.

2. Плащанията се извършват два пъти 
годишно в периода от 1 декември до 30 
юни на следващата календарна година и 
включват изплащане на пазарни 
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лихвени проценти върху дължимата 
сума, считано от 30 юни на 
следващата календарна година.

Or. en

Изменение 445
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При забавяне на плащания 
вследствие на съдебен спор с 
компетентния орган, който се 
решава в полза на земеделския 
стопанин, на земеделския стопанин 
се полага олихвяване със съответния 
пазарен лихвен процент.

Or. nl

Изменение 446
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията по схемите за 
подпомагане, изброени в приложение I, 
не може се извършват преди да е 
приключил контролът във връзка с 
условията за допустимост, 
осъществяван съгласно член 22 от 
страна на държавите-членки.

3. Общият размер на плащанията, 
поделен най-много на две периодични 
вноски, по схемите за подпомагане, 
изброени в приложение I, не може се 
извършват преди да е приключил 
контролът във връзка с условията за 
допустимост, осъществяван съгласно 
член 22 от страна на държавите-членки.

Първото периодично плащане, 
възлизащо на максимум 75% от 
изчислената обща сума за изплащане, 
може да бъде извършено преди 
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приключването на проверките.

Or. pt

Justification

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Изменение 447
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 3 - алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, ако плащанията са 
извършени под формата на авансово 
плащане или на две вноски, първата 
сума се определя въз основа на 
резултатите от 
административните проверки и от 
проверките на място, които са 
налице към датата на плащането, в 
размер,  който не е по-голям от 
окончателния размер на плащането.

Or. en

Изменение 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията по схемите за 
подпомагане, изброени в приложение I, 
не може се извършват преди да е 
приключил контролът във връзка с 
условията за допустимост, 
осъществяван съгласно член 22 от 

3. Не се извършват плащания по 
отношение на дадено заявление в 
рамките на схемите за подпомагане, 
изброени в приложение I, преди да е 
приключил контролът във връзка с 
условията за допустимост на това 
заявление, осъществяван съгласно член 
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страна на държавите-членки. 22 от страна на държавите-членки.

Or. en

Изменение 449
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 на 
настоящия член и в съответствие с 
процедурата, установена в член 128, 
параграф 2, Комисията може:

заличава се

а) да осигури авансови плащания;
б) да разреши на държавите-членки, в 
зависимост от бюджетната 
обстановка, да извършват преди 1 
декември авансови плащания в 
региони, където поради извънредни 
обстоятелства земеделските 
стопани изпитват сериозни 
финансови затруднения:
i) в размер до 50 % от плащанията,
или
ii) в размер до 80 % от плащанията, в 
случай че авансовите плащания вече 
са осигурени.

Or. en

Изменение 450
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да осигури авансови плащания; a) да осигури финансови плащания на 
датата, определена от всяка 
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държава-членка;

Or. ro

Justification

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Изменение 451
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да разреши на държавите-членки, в 
зависимост от бюджетната обстановка, 
да извършват преди 1 декември 
авансови плащания в региони, където 
поради извънредни обстоятелства 
земеделските стопани изпитват 
сериозни финансови затруднения:

б) да разреши на държавите-членки, в 
зависимост от бюджетната обстановка, 
да извършват преди 1 декември, на 
датата определена от всяка от тях, 
авансови плащания в региони, където 
поради извънредни обстоятелства 
земеделските стопани изпитват 
сериозни финансови затруднения:

Or. ro

Justification

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Изменение 452
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – буква б) а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) Без да се нарушават 
разпоредбите на параграф 3, 
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авансовите плащания могат да се 
извършват преди приключване на 
проверките, но единствено в региони, 
където те вече са в ход.

Or. ro

Justification

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Изменение 453
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Чрез дерогация от параграф 2 и въз 
основа на резултатите от 
административните проверки и от 
проверките на място, 
компетентният орган може да 
отпусне на производителя авансово 
плащане в размер на 60% от 
плащанията по схемите за помощи, 
посочени в приложение I.
Освен това, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
Комисията може да упълномощи 
държавите-членки, в зависимост от 
състоянието на бюджета, да 
извършват авансови плащания в 
размер до 80% от плащанията по 
схемите за помощи, посочени в 
приложение I.

Or. en
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Изменение 454
Jan Mulder, Niels Busk

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схемите за подпомагане, изброени в 
приложение I, се прилагат без да се 
изключва възможността за 
преразглеждане във всеки един 
момент, предвид икономическата 
конюнктура и бюджетната 
ситуация.

заличава се

Or. en

Изменение 455
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това трябва да се зачитат 
основните принципи на трите ОСП, 
залегнали в Договора от Рим. 

Or. en

Изменение 456
Neil Parish

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правата на земи под угар, въведени 
съгласно член 53 и член 63, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се 
превръщат в обичайни права по 
смисъла на настоящия регламент.
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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 457
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правата на земи под угар, въведени 
съгласно член 53 и член 63, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се
превръщат в обичайни права по 
смисъла на настоящия регламент.

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 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всяка земеделска площ на 
стопанството, включително площите, 
засети с дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация (код по КН ex 0602 90 
41), които се използват за 
селскостопанска дейност или в случай, 
че площите се използват също и за 
неселскостопански дейности, но се 
използват предимно за селскостопански 
дейности. Комисията, в съответствие с 

a) всяка земеделска площ на 
стопанството, включително площите, 
засети с дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация (код по КН ex 0602 90 
41), които се използват за 
селскостопанска дейност или се 
използват предимно за селскостопански 
дейности. Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2 от настоящия регламент, 
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процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2 от настоящия регламент, 
определя подробни правила относно 
разрешаването на използването на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане за неселскостопански 
дейности.

определя подробни правила относно 
разрешаването на използването на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане за неселскостопански 
дейности.

Or. es

Изменение 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2 - алинея 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всяка площ на стопанството, 
считана за агроекологичен елемент, 
насърчаващ биоразнообразието. Всяка 
държава-членка определя правилата 
за определяне на този списък от 
елементи.

Or. fr

Обосновка

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Изменение 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Предложение за регламент
Член 38 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на опазване на 
биоразнообразието на цялата 
територия, всяко земеделско 
стопанство представя определена 
площ за насърчаване на 
биоразнообразието. Тази площ се 
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определя пропорционално на 
използваната земеделска площ на 
стопанството. Минималният праг се 
определя на 2 %, всяка държава-
членка разполага със свободата да го 
увеличи на доброволен принцип..
Хектарите, които се вземат предвид 
по отношение на тази площ за 
биоразнообразие, включват главно 
агроекологичните елементи, 
определени от всяка държава-членка.
Тези хектари отговарят на 
изискванията по отношение на 
правото на единно плащане за 
биоразнообразие.

Or. fr

Изменение 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава-членка общата 
стойност на всички права на плащания 
не трябва да надвишава националния 
таван, посочен в приложение VIII.

1. За всяка държава-членка общата 
стойност на всички права на плащания 
не трябва да надвишава националния 
таван, посочен в приложение VIII. 
Размерът на тези права обаче трябва 
да се основава на обективни 
критерии, без да се дискриминира 
никоя държава-членка.

Or. pl

Обосновка

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
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w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Изменение 462
Peter Baco

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава-членка общата 
стойност на всички права на плащания 
не трябва да надвишава националния 
таван, посочен в приложение VIII.

1. За държавите-членки, които не 
успеят да продадат своето 
производство, общата стойност на 
всички права на плащания не трябва да 
надвишава националния таван, посочен 
в приложение VIII.

Or. sk

Justification

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Изменение 463
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да използват 
националния резерв, за да предоставят, 
приоритетно и съгласно обективни 
критерии, права на плащане на 
земеделските стопани, които започват 
своята селскостопанска дейност, така че 
да гарантират равнопоставеност на 
земеделските стопани и да 
предотвратяват нарушаване на 
пазарните принципи и изкривяване на 
конкуренцията. 

2. Държавите-членки могат да използват 
националния резерв, за да предоставят, 
приоритетно и съгласно обективни 
критерии, права на плащане на 
земеделските стопани, които започват 
своята селскостопанска дейност или са 
под 35 години, така че да гарантират 
равнопоставеност на земеделските 
стопани и да предотвратяват 
нарушаване на пазарните принципи и 
изкривяване на конкуренцията. 

Or. nl
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Justification

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Изменение 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки, които не 
прилагат член 68, параграф 1, буква в), 
могат да използват националния резерв 
за определяне, в съответствие с 
обективни критерии и така, че да се 
осигури равнопоставеност на
земеделските стопани и се избегне 
нарушаване на пазарните принципи и 
изкривяване на конкуренцията, на права 
на плащания за земеделските стопани от 
райони, подлежащи на програми за 
преструктуриране и/или програми за 
развитие, свързани с една или друга 
форма на държавна намеса, с цел да се 
предотврати изоставянето на земя и/или 
с цел да се компенсират специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези райони.

3. Държавите-членки могат да 
използват, от влизането в сила на 
настоящия регламент през 2009 г., 
националния резерв за определяне, в 
съответствие с обективни критерии и 
така, че да се осигури равнопоставеност 
на земеделските стопани и се избегне 
нарушаване на пазарните принципи и 
изкривяване на конкуренцията, на права 
на плащания и мерки за подкрепа за 
земеделските стопани от райони, 
подлежащи на програми за 
преструктуриране и/или програми за 
развитие, свързани с една или друга 
форма на държавна намеса, за 
секторите, в които се наблюдават 
затруднения и които са 
съсредоточени в най-
необлагодетелстваните райони,
например секторите на 
овцевъдството и козевъдството, с цел 
да се предотврати изоставянето на земя 
и на производство и/или с цел да се 
компенсират специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези райони.

Or. fr

Обосновка

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
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alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Изменение 465
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки могат да 
използват своя национален резерв за 
отпускане на права на плащане на 
земеделски стопани, които са 
сключили особен вид договори, 
регулирани от държавите-членки.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Изменение 466
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки могат да 
използват своя национален резерв за 
отпускане на права на земеделски 
стопани, които са сключили особен 
вид договори, регулирани от 
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държавите-членки. 

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Изменение 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко право на плащане, което не е 
било активирано в период от 2 години, 
преминава към националния резерв, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила и извънредни 
обстоятелства по смисъла на член 36, 
параграф 1.

Всяко право на плащане, което не е 
било активирано в период от 3 години, 
преминава към националния резерв, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила и извънредни 
обстоятелства по смисъла на член 36, 
параграф 1. Тези средства следва да се 
използват приоритетно за улесняване 
достъпа на младите хора до 
земеделска дейност с оглед 
гарантиране на смяната на 
поколенията.

Or. es

Обосновка

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.
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Изменение 468
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане могат да се 
прехвърлят по силата на продажба 
или всякакво друго окончателно 
прехвърляне заедно със земята или без 
нея. И обратното, отдаване под 
аренда или други подобни видове 
прехвърляне се позволяват само ако 
правата на плащане са придружени 
от прехвърлянето на еквивалентен 
брой хектари, даващи право на 
помощ.

заличава се

Or. de

Изменение 469
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 44 - параграф 2 - алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да вземат 
решение, че правата на плащания 
могат да се прехвърлят единствено 
чрез продажба или чрез друго 
окончателно прехвърляне.

Or. en
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Изменение 470
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези случаи държавите-членки 
могат да вземат решение, 
отдаването под аренда или други 
подобни видове прехвърляне да се 
разрешават само ако правата на 
плащане са придружени от 
прехвърляне на еквивалентен брой 
хектари, даващи право на помощ.

Or. de

Изменение 471
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 35, параграф 
1, на земеделски стопанин, който 
притежава специални права, се 
разрешава от държавата-членка
дерогация от изискването да активира 
правата си чрез еквивалентен брой 
допустими хектари, при условие, че той 
продължи да упражнява поне 50 % от 
селскостопанската си дейност, 
упражнявана през календарните 2000 г., 
2001 г. и 2002 г., изразена в животински 
единици (ЖЕ). 

2. Чрез дерогация от член 35, параграф 
1, на земеделски стопанин, който 
притежава специални права, се 
разрешава от държавата-членка 
дерогация от изискването да активира 
правата си чрез еквивалентен брой 
допустими хектари, при условие, че той
продължи да упражнява поне 50 % от 
селскостопанската си дейност, 
упражнявана през календарните 2000 г., 
2001 г. и 2002 г., изразена в животински 
единици (ЖЕ). За Румъния и България 
съответните календарни години са 
2006, 2007 и 2008 г.

Or. ro

Justification

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
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acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Изменение 472
Constantin Dumitriu

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условието, определено в алинея първа, 
може обаче да се прилага към 
държавите-членки, които все още не 
са въвели СЕП, но възнамеряват да го 
направят.

Or. ro

Изменение 473
Ioannis Gklavakis

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на прехвърляне на 
специални права, получателят им не се 
ползва от дерогацията по параграф 2 
освен в случаите на действително или 
очаквано онаследяване.

3. В случай на прехвърляне на 
специални права, получателят им не се 
ползва от дерогацията по параграф 2, 
доколкото са прехвърлени всички 
права на помощи, подлежащи на 
дерогацията, както и в случаите на 
действително или очаквано 
онаследяване.

Or. el

Обосновка

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς. 
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.
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Изменение 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на прехвърляне на 
специални права, получателят им не се 
ползва от дерогацията по параграф 2 
освен в случаите на действително или 
очаквано онаследяване.

3. В случай на прехвърляне на 
специални права, получателят им не се 
ползва от дерогацията по параграф 2 
освен в случаите на действително или 
очаквано онаследяване, или когато не 
разполага с необходимата площ за да 
станат тези права действащи.

Or. es

Изменение 475
María Isabel Salinas García

Предложение за регламент
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки може да решат, 
до 1 август 2009 г. най-късно и като 
действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно глави I—IV от 
дял III от Регламент (EО) 
№ 1782/2003. За тази цел правата на 
плащане могат да бъдат обект на 
постепенни промени съгласно най-
малко три предварително установени 
годишни етапа и в съответствие с 
обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии.

заличава се

Намаляването на стойността на 
всяко право на плащане, при никой от 
тези годишни етапи не надвишава 
50 % от разликата между неговата 
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начална стойност и тази при 
окончателния годишен етап.
Държавите-членки могат да решат 
да приложат предходните алинеи в 
подходящото географско 
местоположение, което се определя 
съгласно обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии, като 
например неговата институционална 
или административна структура 
и/или регионалния селскостопански 
потенциал.

Or. es

Обосновка

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Изменение 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Член 46 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки може да решат, до 
1 август 2009 г. най-късно и като 
действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно глави I—IV от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел правата на плащане могат да 
бъдат обект на постепенни промени 
съгласно най-малко три предварително 
установени годишни етапа и в 
съответствие с обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки решават, до 1 август 
2009 г. най-късно, след съгласуване с 
регионалните органи и на основата на 
оценка на въздействието, и като 
действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно глави I—IV от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел правата на плащане могат да 
бъдат обект на постепенни промени 
съгласно най-малко три предварително 
установени годишни етапа и в 
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критерии. съответствие с обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

Or. fr

Обосновка

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculées sur la base de
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Изменение 477
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 46 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки може да решат, до 1 
август 2009 г. най-късно и като 
действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно глави I—IV от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел правата на плащане могат да 
бъдат обект на постепенни промени 
съгласно най-малко три предварително 
установени годишни етапа и в 
съответствие с обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки може да решат, като 
действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно глави I—IV от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел правата на плащане могат да 
бъдат обект на постепенни промени 
съгласно най-малко три предварително 
установени годишни етапа и в 
съответствие с обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009. 
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
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particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.

Изменение 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Предложение за регламент
Член 46 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки може да решат, до 1 
август 2009 г. най-късно и като 
действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно глави I—IV от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел правата на плащане могат да 
бъдат обект на постепенни промени 
съгласно най-малко три предварително 
установени годишни етапа и в 
съответствие с обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки може да решат и като 
действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно глави I—IV от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел правата на плащане могат да 
бъдат обект на постепенни промени 
съгласно най-малко три предварително 
установени годишни етапа и в 
съответствие с обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

Or. it

Justification

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
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Изменение 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Предложение за регламент
Член 46 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаляването на стойността на всяко 
право на плащане, при никой от тези 
годишни етапи не надвишава 50 % от 
разликата между неговата начална 
стойност и тази при окончателния 
годишен етап.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Изменение 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Член 49 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да решат да 
приложат предходните алинеи в 
подходящото географско 
местоположение, което се определя 
съгласно обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии, като 
например неговата институционална 
или административна структура и/или 
регионалния селскостопански 
потенциал.

Държавите-членки решават да 
приложат предходните алинеи в 
подходящото географско 
местоположение, което се определя 
съгласно обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии, като 
например неговата институционална 
или административна структура и/или 
регионалния селскостопански 
потенциал.

Or. fr
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Изменение 481
Guiseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член  46 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В райони, за които се прилагат 
правила за обществено ползване или 
други договори за колективно 
управление на земите, стойността на 
правата на плащане може да бъде 
определена отново, въз основа на 
площта на стопанството и при 
условие, че се спазват параметрите за 
максимално екологично натоварване. 

Or. it

Изменение 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Предложение за регламент
Член 46 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В райони, за които се прилагат 
правила за обществено ползване или 
други договори за колективно 
управление на земите, стойността на 
правата на плащане може да бъде 
определена отново, въз основа на 
площта на стопанството и при 
условие, че се спазват параметрите за 
максимално екологично натоварване. 

Or. it

Justification

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.
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Изменение 483
Esther De Lange

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава-членка, която е въвела схемата 
за единно плащане в съответствие с 
глави 1—4 от дял III от Регламент (EО) 
№ 1782/2003 може да реши, до 1 август 
2009 г. най-късно, да приложи схемата за 
единно плащане от 2010 г. нататък на 
регионално равнище при условията, 
определени в настоящия раздел.

1. Държава-членка, която е въвела схемата 
за единно плащане в съответствие с 
глави 1—4 от дял III от Регламент (EО) 
№ 1782/2003 може да реши, всяка година 
най-късно до 1 август, да приложи 
схемата за единно плащане от началото 
на следващата година на регионално 
равнище при условията, определени в 
настоящия раздел.

Or. nl

Justification

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak. 
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Изменение 484
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член  47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава-членка, която е въвела 
схемата за единно плащане в 
съответствие с глави 1—4 от дял III от 
Регламент (EО) № 1782/2003 може да 
реши, до 1 август 2009 г. най-късно, да 
приложи схемата за единно плащане от 
2010 г. нататък на регионално равнище 
при условията, определени в настоящия 
раздел.

1. Държава-членка, която е въвела 
схемата за единно плащане в 
съответствие с глави 1—4 от дял III от 
Регламент (EО) № 1782/2003 може да 
реши, да приложи схемата за единно 
плащане от 2010 г. нататък на 
регионално равнище при условията, 
определени в настоящия раздел.

Or. it
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Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Изменение 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки се 
консултират с регионалните органи и 
извършват оценка на въздействието 
на последствията от избора за 
прилагане на схемата за единно 
плащане на регионално равнище. 

Or. fr

Обосновка

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Изменение 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2 - алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки определят 
регионите в съгласно обективни и 
осигуряващи равнопоставеност
критерии, като например тяхната 
институционална или административна 
структура и/или регионалния 
селскостопански потенциал.

2. Държавите-членки определят 
регионите съгласно обективни и 
недискриминационни критерии, като 
например тяхната институционална или 
административна структура и/или 
регионалния селскостопански 
потенциал, или чрез структурните 
недостатъци, пред които са 
изправени необлагодетелстваните 
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региони.

Or. en

Обосновка

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Изменение 487
Lily Jacobs

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки постъпват 
съгласно алинеи 1, 2 и 3, като се 
консултират с органите на 
управление на поднационално 
равнище.

Or. en

Изменение 488
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки могат да решат да 
разделят до 50 % от стойността на 
регионалния таван, определен в член 47, 
между всички земеделски стопани, 
чиито стопанства се намират в 
съответния регион, включително тези, 
които не притежават права на плащания.

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки могат да решат да 
разделят до 30% от стойността на 
регионалния таван, определен в член 47, 
между всички земеделски стопани, 
чиито стопанства се намират в 
съответния регион, включително тези, 
които не притежават права на плащания.

Or. el
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Изменение 489
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки могат да решат да 
разделят до 50 % от стойността на 
регионалния таван, определен в член 47, 
между всички земеделски стопани, 
чиито стопанства се намират в 
съответния регион, включително тези, 
които не притежават права на плащания.

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки могат да решат да 
разделят до 50 % от стойността на 
регионалния таван, определен в член 47, 
между всички земеделски стопани, 
чиито стопанства се намират в 
съответния регион, включително тези, 
които не притежават права на плащания. 
Използваните площи са площи, 
декларирани от земеделския 
стопанин към 15 май 2008 г.

Or. it

Justification

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Изменение 490
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Правата на единно плащане, 
необвързано с производството, които 
произтичат от премията за тютюн, 
в случаите, в които държавата 
членка е избрала прехвърлянето на 
част от стойността им към втория 
стълб на ОСП, се изключват от 
прилагането на регионализацията.

Or. el
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Изменение 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки обаче могат да 
въведат други ясно определени 
критерии, като качеството на 
производителя или заетостта в 
селското стопанство и/или селския 
район, за да гарантира 
териториалното сближаване, 
разнообразието и динамизма на 
селските райони, както и запазването 
на традиционните форми на 
производство, които не са свързани 
със земята.

Or. es

Изменение 492
Salinas García, María Isabel

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 заличава се
Коригиране на правата на плащане

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки, които прилагат 
член 48 от настоящия регламент, 
могат да решат, най-късно до 1 август 
2009 г. и като действат в съответствие 
с основите принципи на 
законодателството на Общността, да 
преминат от 2011 г. нататък към 
приравняване на стойността на 
правата на плащане, установени 
съгласно настоящия раздел или съгласно 
раздел I от глава 5 от дял III от 
Регламент (EО) № 1782/2003. За тази 
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цел те могат да изменят постепенно 
тези права на плащане съгласно най-
малко два предварително установени 
годишни етапа и обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

2. В надлежно обосновани случи, 
държавите-членки, които са въвели 
схемата за единно плащане в 
съответствие с раздел 1 на глава 5 от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003, 
могат да решат, до 1 август 2009 г. най-
късно, и като действат в съответствие 
с общите принципи на правото на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно този раздел, като 
ги изменят постепенно, в 
съответствие с най-малко три 
предварително установени годишни 
етапа и обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии.
3. Алинея 1 се прилага без да се засягат 
решенията, взети от държавите-
членки в изпълнение на член 63, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003.
3. Намаляването на стойността на 
всяко право на плащане, на никой от 
тези годишни етапи, посочени в 
параграфи 1 и 2 няма да надвишава 50 % 
от разликата между неговата начална 
стойност и тази при окончателния 
годишен етап.
4. Държавите-членки могат да решат 
да приложат параграфи 1, 2 и 3 на 
подходящото географско 
местоположение, което се определя 
съгласно обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии, като 
например неговата институционална 
или административна структура и/или 
регионалния селскостопански 
потенциал.

Or. es
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Обосновка

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Изменение 493
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правата на единно плащане, 
необвързано с производството, които 
произтичат от премията за тютюн, 
в случаите, в които държавата 
членка е избрала прехвърлянето на 
част от стойността им към втория 
стълб на ОСП, не са предмет на 
изменения в рамките на 
регионализацията.

Or. el

Изменение 494
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки, които прилагат член 
48 от настоящия регламент, могат да 
решат, най-късно до 1 август 2009 г. и
като действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2011 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно настоящия раздел 

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки, които прилагат член 
48 от настоящия регламент, могат да 
решат, като действат в съответствие с 
основите принципи на 
законодателството на Общността, да 
преминат от 2011 г. нататък към 
приравняване на стойността на правата 
на плащане, установени съгласно 
настоящия раздел или съгласно раздел I 
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или съгласно раздел I от глава 5 от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел те могат да изменят 
постепенно тези права на плащане 
съгласно най-малко два предварително 
установени годишни етапа и обективни 
и осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

от глава 5 от дял III от Регламент (EО) 
№ 1782/2003. За тази цел те могат да 
изменят постепенно тези права на 
плащане съгласно най-малко два 
предварително установени годишни 
етапа и обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии.

Or. it

Justification

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Изменение 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки, които прилагат член 
48 от настоящия регламент, могат да 
решат, най-късно до 1 август 2009 г. и
като действат в съответствие с основите 
принципи на законодателството на 
Общността, да преминат от 2011 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно настоящия раздел 
или съгласно раздел I от глава 5 от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003. 
За тази цел те могат да изменят 
постепенно тези права на плащане 
съгласно най-малко два предварително 
установени годишни етапа и обективни 
и осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

1. В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки, които прилагат член 
48 от настоящия регламент, могат да 
решат, като действат в съответствие с 
основите принципи на 
законодателството на Общността, да 
преминат от 2011 г. нататък към 
приравняване на стойността на правата 
на плащане, установени съгласно 
настоящия раздел или съгласно раздел I 
от глава 5 от дял III от Регламент (EО) 
№ 1782/2003. За тази цел те могат да 
изменят постепенно тези права на 
плащане съгласно най-малко два 
предварително установени годишни 
етапа и обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии.

Or. it
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