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Изменение 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки съгласуват 
всички свои решения в рамките на 
членове 47—52 от настоящия 
регламент с институциите, 
представляващи техните регионални 
органи на управление, въз основа на 
изследване на въздействието на тези 
решения на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Изменение 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка, която е 
изключила плащанията за овче, козе и 
говеждо месо от схемата за единно 
плащане съгласно условията на членове 
67 и 68 от Регламент (EО) № 1782/2003 
може да реши от 1 август 2009 г. да 
продължи да прилага схемата за единно 
плащане от 2010 г. нататък съгласно 
условията, съдържащи се в 
настоящия раздел и в съответствие с 
решението, взето съгласно член 64, 
параграф 1 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003. Същевременно, 
държавите-членки могат да решат 

1. Всяка държава-членка, която е 
изключила плащанията за овче, козе и 
говеждо месо от схемата за единно 
плащане съгласно условията на членове 
67 и 68 от Регламент (EО) № 1782/2003,
прилага схемата за единно плащане от 
2010 г. нататък в съответствие с 
решението, взето съгласно член 64, 
параграф 1 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003
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да определят частта от своя 
национален таван, предназначена за 
допълнителни плащания на 
земеделските стопани в 
съответствие с член 55, параграф 1 
от настоящия регламент, на ниво, 
по-ниско от онова, за което има 
решение съгласно член 64, параграф 1 
от Регламент (EО) № 1782/2003.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 498
Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка, която е 
изключила плащанията за овче, козе и 
говеждо месо от схемата за единно 
плащане съгласно условията на членове 
67 и 68 от Регламент (EО) № 1782/2003 
може да реши от 1 август 2009 г. да 
продължи да прилага схемата за единно 
плащане от 2010 г. нататък съгласно 
условията, съдържащи се в 
настоящия раздел и в съответствие с 
решението, взето съгласно член 64, 
параграф 1 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003. Същевременно, 
държавите-членки могат да решат 
да определят частта от своя 
национален таван, предназначена за 
допълнителни плащания на 
земеделските стопани в 
съответствие с член 55, параграф 1 

1. Всяка държава-членка, която е 
изключила плащанията за овче, козе и
говеждо месо от схемата за единно 
плащане съгласно условията на членове 
67 и 68 от Регламент (EО) № 1782/2003,
прилага схемата за единно плащане от 
2010 г. нататък в съответствие с 
решението, взето съгласно член 64, 
параграф 1 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003
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от настоящия регламент, на ниво, 
по-ниско от онова, за което има 
решение съгласно член 64, параграф 1 
от Регламент (EО) № 1782/2003.

Or. en

Обосновка

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Изменение 499
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава-членка е 
изключила плащанията за плодове и 
зеленчуци от схемата за единно 
плащане в изпълнение на член 68б от 
Регламент (EО) № 1782/2003 тя 
прилага схемата за единно плащане 
съгласно условията, посочени в 
настоящия раздел и в съответствие с 
решението, взето съгласно член 68б, 
параграфи 1 и 2 от посочения 
регламент.

заличава се

Or. it

Обосновка

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.
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Изменение 500
Sergio Berlato 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава-членка е 
изключила плащанията за плодове и 
зеленчуци от схемата за единно 
плащане в изпълнение на член 68б от 
Регламент (EО) № 1782/2003 тя 
прилага схемата за единно плащане 
съгласно условията, посочени в 
настоящия раздел и в съответствие с 
решението, взето съгласно член 68б, 
параграфи 1 и 2 от посочения 
регламент.

заличава се

Or. it

Обосновка

A  partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Изменение 501
Ioannis Gklavakis 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
до 10% от компонента за 
маслиновото масло, за да гарантират 
общностното финансиране на 
работните програми, изготвени от 
одобрените организации на 
оператори, съгласно член 103 на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Or. el
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Обосновка

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Изменение 502
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В зависимост от избора, направен от 
всяка държава-членка, Комисията 
определя, в съответствие с процедурата, 
установена в член 128, параграф 2, таван 
за всяко от преките плащания, посочени 
съответно в членове 54, 55 и 56. 

2. В зависимост от избора, направен от 
всяка държава-членка, Комисията 
определя, в съответствие с процедурата, 
установена в член 128, параграф 2, таван 
за всяко от преките плащания, посочени 
съответно в членове 54 и 55.

Or. it

Изменение 503
Sergio Berlato 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В зависимост от избора, направен от 
всяка държава-членка, Комисията 
определя, в съответствие с процедурата, 
установена в член 128, параграф 2, таван 
за всяко от преките плащания, посочени 
съответно в членове 54, 55 и 56.

2. В зависимост от избора, направен от 
всяка държава-членка, Комисията 
определя, в съответствие с процедурата, 
установена в член 128, параграф 2, таван 
за всяко от преките плащания, посочени 
съответно в членове 54 и 55.

Or. it
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Изменение 504
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този таван се равнява на компонента на 
всеки вид пряко плащане в рамките на 
националния таван, посочен в член 41, 
умножен по процента на намаление, 
прилаган от държавите-членки в 
съответствие с членове 54, 55 и 56.

Този таван се равнява на компонента на 
всеки вид пряко плащане в рамките на 
националния таван, посочен в член 41, 
умножен по процента на намаление, 
прилаган от държавите-членки в 
съответствие с членове 54 и 55.

Or. it

Изменение 505
Sergio Berlato 

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този таван се равнява на компонента на 
всеки вид пряко плащане в рамките на 
националния таван, посочен в член 41, 
умножен по процента на намаление, 
прилаган от държавите-членки в 
съответствие с членове 54, 55 и 56.

Този таван се равнява на компонента на 
всеки вид пряко плащане в рамките на 
националния таван, посочен в член 41, 
умножен по процента на намаление, 
прилаган от държавите-членки в 
съответствие с членове 54 и 55.

Or. it

Изменение 506
Neil Parish 

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да запазят 
до 50 % от компонента на 
националните тавани, посочени в 
член 41, съответстващ на 

заличава се
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плащанията за овче и козе месо, 
изброени в приложение VI към 
Регламент (EО) № 1782/2003, и 
годишно предоставят допълнително 
плащане на земеделските стопани.
Допълнителното плащане се отпуска 
на земеделските стопани, които 
отглеждат овце и кози при 
условията, предвидени в раздел 7 на 
глава 1 от дял IV от настоящия 
регламент и в рамките на тавана, 
определен в съответствие с член 53, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Изменение 507
Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да запазят 
до 50 % от компонента на 
националните тавани, посочени в 
член 41, съответстващ на 
плащанията за овче и козе месо, 
изброени в приложение VI към 
Регламент (EО) № 1782/2003, и 
годишно предоставят допълнително 
плащане на земеделските стопани.

заличава се

Допълнителното плащане се отпуска 
на земеделските стопани, които 
отглеждат овце и кози при 
условията, предвидени в раздел 7 на 
глава 1 от дял IV от настоящия 
регламент и в рамките на тавана, 
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определен в съответствие с член 53, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Изменение 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 2, 
буква a), точка i) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили целия дял 
или част от компонента на 
националните тавани, посочени в 
член 41 от настоящия регламент, 
съответстващ на премията за крави 
с бозаещи телета, посочена в 
приложение VI към Регламент (EО) 
№ 1782/2003, годишно предоставят 
допълнително плащане на 
земеделските стопани.

заличава се

Допълнителното плащане се отпуска 
за запазването на кравите с бозаещи 
телета, при условията, предвидени в 
раздел 8 на глава 1 от дял IV от 
настоящия регламент и в рамките на 
тавана, определен в съответствие с 
член 54, параграф 2.
2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с 
член 68, параграф 1, член 68, параграф 
2, буква a), точка ii) или член 68, 
параграф 2, буква б) от Регламент 
(EО) № 1782/2003, са запазили изцяло 
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или отчасти националните тавани, 
посочени в член 41 от настоящия 
регламент, отнасящи се до премията 
за клане на телета, до премията за 
клане на животни, различни от 
телета, или до специалната премия 
за мъжки животни, могат да 
отпуснат допълнително плащане на 
земеделския стопанин. 
Допълнителните плащания се 
отпускат за клане на телета, за 
клане на едър рогат добитък, 
различен от телета, и за отглеждане 
на мъжки животни от рода на едрия 
рогат добитък, при условията, 
предвидени в раздел 8 на глава 1 от 
дял IV. Допълнителното плащане се 
извършва при 50 % от нивото, 
прилагано съгласно член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 и в 
рамките на лимита, определен в 
съответствие с член 53, параграф 2 
от настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Изменение 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Предложение за регламент
Член 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 2, 
буква a), точка i) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили целия дял 
или част от компонента на 
националните тавани, посочени в 

заличава се
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член 41 от настоящия регламент, 
съответстващ на премията за крави 
с бозаещи телета, посочена в 
приложение VI към Регламент (EО) 
№ 1782/2003, годишно предоставят 
допълнително плащане на 
земеделските стопани.
Допълнителното плащане се отпуска 
за запазването на кравите с бозаещи 
телета, при условията, предвидени в 
раздел 8 на глава 1 от дял IV от 
настоящия регламент и в рамките на 
тавана, определен в съответствие с 
член 54, параграф 2.
2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с 
член 68, параграф 1, член 68, параграф 
2, буква a), точка ii) или член 68, 
параграф 2, буква б) от Регламент 
(EО) № 1782/2003, са запазили изцяло 
или отчасти националните тавани, 
посочени в член 41 от настоящия 
регламент, отнасящи се до премията 
за клане на телета, до премията за 
клане на животни, различни от 
телета, или до специалната премия 
за мъжки животни, могат да 
отпуснат допълнително плащане на 
земеделския стопанин. 
Допълнителните плащания се 
отпускат за клане на телета, за 
клане на едър рогат добитък, 
различен от телета, и за отглеждане 
на мъжки животни от рода на едрия 
рогат добитък, при условията, 
предвидени в раздел 8 на глава 1 от 
дял IV. Допълнителното плащане се 
извършва при 50 % от нивото, 
прилагано съгласно член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 и в 
рамките на лимита, определен в 
съответствие с член 53, параграф 2 
от настоящия регламент. 

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 510
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 2, 
буква a), точка i) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили целия дял или 
част от компонента на националните 
тавани, посочени в член 41 от 
настоящия регламент, съответстващ на 
премията за крави с бозаещи телета, 
посочена в приложение VI към 
Регламент (EО) № 1782/2003, годишно
предоставят допълнително плащане на 
земеделските стопани. 

1. а) Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 2, 
буква a), точка i) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили целия дял или 
част от компонента на националните 
тавани, посочени в член 41 от 
настоящия регламент, съответстващ на 
премията за крави с бозаещи телета, 
посочена в приложение VI към 
Регламент (EО) № 1782/2003, ежегодно
предоставят допълнително плащане на 
земеделските стопани. 

Допълнителното плащане се отпуска за 
запазването на кравите с бозаещи 
телета, при условията, предвидени в 
раздел 8 на глава 1 от дял IV от 
настоящия регламент и в рамките на 
тавана, определен в съответствие с 
член 53, параграф 2.

Допълнителното плащане се отпуска за 
запазването на кравите с бозаещи 
телета, при условията, предвидени в 
раздел 8 на глава 1 от дял IV от 
настоящия регламент и в рамките на 
тавана, определен в съответствие с 
член 53, параграф 2.

Or. en

(Вж. изменение 512)

Обосновка

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.
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Изменение 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 2, 
буква a), точка i) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили целия дял или 
част от компонента на националните 
тавани, посочени в член 41 от 
настоящия регламент, съответстващ на 
премията за крави с бозаещи телета, 
посочена в приложение VI към 
Регламент (EО) № 1782/2003, годишно 
предоставят допълнително плащане на 
земеделските стопани.

1. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 са 
запазили целия дял или част от 
компонента на националните тавани, 
посочени в член 41 от настоящия 
регламент, съответстващ на премията за 
крави с бозаещи телета или 
специалната премия, посочена в 
приложение VI към Регламент (EО) 
№ 1782/2003, годишно предоставят 
допълнително плащане на земеделските 
стопани.

Or. es

Изменение 512
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 1 и 
член 68, параграф 2, буква б) от 
Регламент (EО) № 1782/2003 са 
запазили целия дял или част от 
компонента на посоченте в член 41 
от настоящия регламент 
националните тавани, 
съответстващ на премията за клане 
на телета или на специалната 
премия за мъжки животни, посочени 
в приложение VI към Регламент (EО) 
№ 1782/2003, ежегодно предоставят 
допълнително плащане на 
земеделските стопани. 
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Допълнителното плащане се отпуска 
за клане на телета или за 
отглеждане на мъжки животни от 
рода на едрия рогат добитък при 
условията, предвидени в раздел 8 на 
глава 1 от дял IV от настоящия 
регламент, и в рамките на тавана, 
определен в съответствие с член 53, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special  male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Изменение 513
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с член 68, 
параграф 1, член 68, параграф 2, буква 
a), точка ii) или член 68, параграф 2, 
буква б) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили изцяло или 
отчасти националните тавани, посочени 
в член 41 от настоящия регламент, 
отнасящи се до премията за клане на 
телета, до премията за клане на 
животни, различни от телета, или до 
специалната премия за мъжки 
животни, могат да отпуснат 
допълнително плащане на земеделския 
стопанин. Допълнителните плащания се 
отпускат за клане на телета, за клане на 
едър рогат добитък, различен от телета,
и за отглеждане на мъжки животни 
от рода на едрия рогат добитък, при 
условията, предвидени в раздел 8 на 
глава 1 от дял IV. Допълнителното 

2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с член 68, 
параграф 1, член 68, параграф 2, буква 
a), точка ii) или член 68, параграф 2, 
буква б) от Регламент (EО) № 1782/2003 
са запазили изцяло или отчасти 
националните тавани, посочени в 
член 41 от настоящия регламент, 
отнасящи се до премията за клане на 
телета и до премията за клане на 
животни, различни от телета, могат да 
отпуснат допълнително плащане на 
земеделския стопанин. Допълнителните 
плащания се отпускат за клане на телета 
или за клане на едър рогат добитък, 
различен от телета, при условията, 
предвидени в раздел 8 на глава 1 от 
дял IV. Допълнителното плащане се 
извършва в размер от 50 % от нивото, 
прилагано съгласно член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003, и в 
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плащане се извършва при 50 % от 
нивото, прилагано съгласно член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 и в 
рамките на лимита, определен в 
съответствие с член 53, параграф 2 от 
настоящия регламент.

рамките на лимита, определен в 
съответствие с член 53, параграф 2 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 514
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с член 68, 
параграф 1, член 68, параграф 2, буква 
a), точка ii) или член 68, параграф 2, 
буква б) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили изцяло или 
отчасти националните тавани, посочени 
в член 41 от настоящия регламент, 
отнасящи се до премията за клане на 
телета, до премията за клане на 
животни, различни от телета, или до 
специалната премия за мъжки животни, 
могат да отпуснат допълнително 
плащане на земеделския стопанин. 
Допълнителните плащания се отпускат 
за клане на телета, за клане на едър 
рогат добитък, различен от телета, и за 
отглеждане на мъжки животни от рода 
на едрия рогат добитък, при условията, 
предвидени в раздел 8 на глава 1 от 
дял IV. Допълнителното плащане се 
извършва при 50 % от нивото, 
прилагано съгласно член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 и в 
рамките на лимита, определен в 
съответствие с член 53, параграф 2 от 
настоящия регламент.

2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с член 68, 
параграф 1, член 68, параграф 2, буква 
a), точка ii) или член 68, параграф 2, 
буква б) от Регламент (EО) № 1782/2003 
са запазили изцяло или отчасти 
националните тавани, посочени в 
член 41 от настоящия регламент, 
отнасящи се до премията за клане на 
телета, до премията за клане на 
животни, различни от телета, или до 
специалната премия за мъжки животни, 
отпускат допълнително плащане на 
земеделския стопанин. Допълнителните 
плащания се отпускат за клане на 
телета, за клане на едър рогат добитък, 
различен от телета, и за отглеждане на 
мъжки животни от рода на едрия рогат 
добитък, при условията, предвидени в 
раздел 8 на глава 1 от дял IV. 
Допълнителното плащане се извършва в 
размер от 50 % от нивото, прилагано 
съгласно член 68 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, и в рамките на лимита, 
определен в съответствие с член 53, 
параграф 2 от настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.

Изменение 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Бикове, отглеждани за 
бикоборство, се изключват от 
плащанията по раздели 1 и 2.

Or. de

Изменение 516
Giuseppe Castiglione

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки запазват, до 31 
декември 2011 г., до 50 % от 
компонента на националните 
тавани, посочени в член 41 от 
настоящия регламент, и отнасящ се 
до доматите, съгласно решението, 
което са взели за прилагане на 
член 68б, параграф 1 от Регламент 
(EО) № 1782/2003.

заличава се

В този случай и в рамките на лимита 
на тавана, определен в съответствие 
с член 53, параграф 2 от настоящия 
регламент, съответната държава-
членка отпуска ежегодно 
допълнително плащане на 
земеделските стопани.
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Допълнителното плащане се отпуска 
на земеделски стопани, които 
произвеждат домати съгласно 
условията, предвидени в раздел 5 от 
глава 1 от дял IV от настоящия 
регламент.
2. Държавите-членки запазват, в 
съответствие с решението, взето от 
тях в изпълнение на член 68б, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003:
a) до 31 декември 2010 г., до 100 % от 
компонента от националните 
тавани, посочен в член 41 от 
настоящия регламент и 
съответстващ на плодовите и 
зеленчукови култури, различни от 
едногодишните култури, изброени в 
трета алинея от този параграф, и
б) от 1 януари 2011 до 31 декември 
2012 г., до 75 % от компонента от 
националните тавани, посочен в член 
41 от настоящия регламент и 
съответстващ на плодовите и 
зеленчукови култури, различни от 
едногодишните култури, изброени в 
трета алинея от този параграф.
В този случай и в рамките на лимита 
на тавана, фиксиран в съответствие 
с член 53, параграф 2, въпросната 
държава-членка отпуска годишно на 
земеделските стопани допълнително 
плащане.
Допълнителното плащане се 
предоставя на земеделски стопани, 
които произвеждат един или повече 
от следните плодове и зеленчуци, 
определени от съответната 
държава-членка, съгласно условията, 
предвидени в раздел 5, глава 1, дял IV:
a) смокини, пресни;
б) цитрусови плодове, пресни;
в) трапезно грозде;
г) круши,
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д) праскови и нектарини, и
е) сливи „d’Ente“.
3. Компонентите от националните 
тавани, посочени в точки 1 и 2 са 
тези, определени в приложение IX.

Or. it

Обосновка

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Изменение 517
Sergio Berlato 

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки запазват, до 31 
декември 2011 г., до 50 % от 
компонента на националните 
тавани, посочени в член 41 от 
настоящия регламент, и отнасящ се 
до доматите, съгласно решението, 
което са взели за прилагане на 
член 68б, параграф 1 от Регламент 
(EО) № 1782/2003.

заличава се

В този случай и в рамките на лимита 
на тавана, определен в съответствие 
с член 53, параграф 2 от настоящия 
регламент, съответната държава-
членка отпуска ежегодно 
допълнително плащане на 
земеделските стопани.
Допълнителното плащане се отпуска 
на земеделски стопани, които 
произвеждат домати съгласно 
условията, предвидени в раздел 5 от 
глава 1 от дял IV от настоящия 
регламент.
2. Държавите-членки запазват, в 
съответствие с решението, взето от 
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тях в изпълнение на член 68б, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003:
a) до 31 декември 2010 г., до 100 % от 
компонента от националните 
тавани, посочен в член 41 от 
настоящия регламент и 
съответстващ на плодовите и 
зеленчукови култури, различни от 
едногодишните култури, изброени в 
трета алинея от този параграф, и
б) от 1 януари 2011 до 31 декември 
2012 г., до 75 % от компонента от 
националните тавани, посочен в член 
41 от настоящия регламент и 
съответстващ на плодовите и 
зеленчукови култури, различни от 
едногодишните култури, изброени в 
трета алинея от този параграф.
В този случай и в рамките на лимита 
на тавана, фиксиран в съответствие 
с член 53, параграф 2, въпросната 
държава-членка отпуска годишно на 
земеделските стопани допълнително 
плащане.
Допълнителното плащане се 
предоставя на земеделски стопани, 
които произвеждат един или повече 
от следните плодове и зеленчуци, 
определени от съответната 
държава-членка, съгласно условията, 
предвидени в раздел 5, глава 1, дял IV:
a) смокини, пресни;
б) цитрусови плодове, пресни;
в) трапезно грозде;
г) круши,
д) праскови и нектарини, и
е) сливи „d’Ente“.
3. Компонентите от националните 
тавани, посочени в точки 1 и 2 са 
тези, определени в приложение IX.

Or. it
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Обосновка

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli  dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Изменение 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки съгласуват 
всички свои решения в рамките на 
членове 53—56 от настоящия 
регламент с институциите, 
представляващи техните регионални 
органи на управление, въз основа на 
изследване на въздействието на тези 
решения на регионално равнище.

Or. en

Изменение 519
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички земеделски стопани 
получават права на плащания, чиято 
единична стойност се изчислява като се 
раздели тавана, посочен в член 41 на 
броя на правата на плащане, установени 
на национално равнище в съответствие 
с параграф 2 на настоящия член.

1. Всички земеделски стопани 
получават права на плащания, чиято 
единична стойност се изчислява като се 
раздели тавана, посочен в член 41 на 
броя на правата на плащане, установени 
на национално равнище в съответствие 
с параграф 2 на настоящия член.

Новите държави-членки могат да 
увеличат регионалната единична 
стойност на тези права на плащания 
за земеделските стопани, които са 
получили помощ в рамките на 
допълнителните преки плащания или 
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по старата схема за отпускане на 
помощи, определена с Регламент (ЕО) 
№1782/2003.

Or. ro

Обосновка

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Изменение 520
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В надлежно обосновани случаи, 
като се взема предвид първата година 
на прилагане на схемата за единно 
плащане и подлежащо на 
одобрението на Комисията, новите 
държави-членки могат да предложат 
исторически референтен период от 
три години, различен от периода, 
посочен в алинея първа, при условие че 
тази инициатива не засяга 
очакванията на производителите, 
нито производствените решения.

Or. ro

Обосновка

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibridă  care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 
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Изменение 521
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В надлежно обосновани случаи, 
новите държави-членки, които 
прилагат разпоредбата, посочена в 
член 61, параграф 1, алинея втора, 
могат да решат - до 1 август през 
годината, предшестваща 
въвеждането на схемата за единно 
плащане на площ и при спазване на 
общите принципи на правилата на 
Общността - да пристъпят към 
приравняване на стойността на 
правата на плащане, установени 
съгласно настоящата глава, от 
втората година на прилагане на СЕП. 
За тази цел държавите-членки могат 
да променят постепенно правата на 
плащане, при спазване на най-малко 
три предварително установени 
годишни етапа и в съответствие с 
обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии. 

Or. ro

Обосновка

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte o 
schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.
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Изменение 522
Maria Petre 

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен в случаите на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства, по 
смисъла на член 36, параграф 1, всеки 
земеделски стопанин може да прехвърля 
своите права на плащане без земя, само 
след като е активирал, по смисъла на 
член 35, най-малко 80 % от своите права 
на плащане през поне една календарна 
година, или след като доброволно се е 
отказал в полза на националния резерв 
от всичките си права на плащане, които 
не е използвал през първата година на 
прилагане на схемата за единно 
плащане. 

3. Освен в случаите на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства, по 
смисъла на член 36, параграф 1, всеки 
земеделски стопанин може да прехвърля 
своите права на плащане без земя, само 
след като е активирал, по смисъла на 
член 35, най-малко 70 % от своите права 
на плащане през поне една календарна 
година, или след като доброволно се е 
отказал в полза на националния резерв 
от всичките си права на плащане, които 
не е използвал през първата година на 
прилагане на схемата за единно 
плащане. 

Or. ro

Обосновка

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Изменение 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 64 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 2010 г. държавите-
членки, които вземат такова 
решение, могат да отделят от 
производството специфичната 
помощ за производителите на ориз, 
протеинови култури, сух фураж и 
ядкови плодове.

Or. es
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Изменение 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 64 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки интегрират, считано 
от 2010 г., помощта, отпускана по 
схемите за обвързани с производството 
помощи, посочени в точки I, II, и III от 
приложение X, в схемата за единно 
плащане в съответствие с правилата, 
установени в настоящата глава.

Държавите-членки ще могат да
интегрират, считано от 2010 г., 
помощта, отпускана по схемите за 
обвързани с производството помощи, 
посочени в точки I, II, и III от 
приложение X, в схемата за единно 
плащане в съответствие с правилата, 
установени в настоящата глава.

Or. es

Изменение 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент
Член 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65 заличава се
Интегриране на обвързаните с 
производството помощи, изключени 
от схемата за единно плащане
1. Сумите, посочени в приложение XI, 
отпускани като обвързана с 
производството помощ, по схемите, 
посочени в точка I от приложение X, 
се разпределят от държавите-членки 
между земеделските стопани от 
съответните сектори, съгласно 
обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии като 
вземат предвид, по-специално, 
пряката или непряка помощ, получена 
от тези земеделски стопани, по 
съответните схеми за помощи през 
една или повече години в периода 
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2005—2008 г.
2. Държавите-членки увеличават 
стойността на правата на плащане, 
притежавани от земеделските 
стопани, въз основа на сумите, 
получени в резултат на прилагането 
на параграф 1.
Увеличаването на стойността на 
правото на плащане на земеделски 
стопанин се изчислява като се 
раздели сумата, посочена в 
предходната алинея, на броя на 
правата на плащане на всеки 
съответен земеделски стопанин.
Същевременно, когато земеделски 
стопанин в разглеждан сектор не 
притежава никакви права на 
плащане, на него се разпределят права 
на плащане, чийто:
а) брой е равен на броя на хектарите, 
които той декларира в съответствие 
с член 36, параграф 1 в годината на 
интегриране на схемата за обвързана 
с производството помощ в схемата за 
единно плащане,
б) чиято стойност се определя като 
се раздели сумата, посочена в първа 
алинея, на броя, определен в 
съответствие с буква a).

Or. es

Justification

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.
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Изменение 526
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сумите, посочени в приложение XI, 
отпускани като обвързана с 
производството помощ, по схемите, 
посочени в точка I от приложение X, се 
разпределят от държавите-членки 
между земеделските стопани от 
съответните сектори, съгласно 
обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии като 
вземат предвид, по-специално, пряката 
или непряка помощ, получена от тези 
земеделски стопани, по съответните 
схеми за помощи през една или повече 
години в периода 2005—2008 г.

1. Сумите, посочени в приложение XI, 
отпускани като обвързана с 
производството помощ, по схемите, 
посочени в точка I от приложение X, се 
разпределят от държавите-членки 
между земеделските стопани от 
съответните сектори, съгласно 
обективни и недискриминационни
критерии, като се вземат предвид, по-
специално, пряката или непряка помощ, 
получена от тези земеделски стопани, 
по съответните схеми за помощи или 
съгласно производствените квоти 
през една или повече години през
периода 2005—2011 г.

Or. en

Обосновка

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative.  

Изменение 527
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сумите, посочени в приложение XI, 
отпускани като обвързана с 
производството помощ, по схемите, 
посочени в точка I от приложение X, се 
разпределят от държавите-членки 
между земеделските стопани от 
съответните сектори, съгласно 

1. Сумите, посочени в приложение XI, 
отпускани като обвързана с 
производството помощ, по схемите, 
посочени в точка I от приложение X, се 
разпределят от държавите-членки 
между земеделските стопани от 
съответните сектори, съгласно 
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обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии като вземат 
предвид, по-специално, пряката или 
непряка помощ, получена от тези 
земеделски стопани, по съответните 
схеми за помощи през една или повече 
години в периода 2005—2008 г.

обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии като вземат 
предвид, по-специално, пряката или 
непряка помощ, получена от тези 
земеделски стопани, по съответните 
схеми за помощи през една или повече 
години в периода 2005—2008 г. 
Държавите-членки могат обаче да 
изберат по-скорошен представителен 
период в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. nl

Обосновка

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Изменение 528
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сумите, посочени в приложение XI, 
отпускани като обвързана с 
производството помощ, по схемите, 
посочени в точка I от приложение X, се 
разпределят от държавите-членки 
между земеделските стопани от 
съответните сектори, съгласно 
обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии като 
вземат предвид, по-специално, пряката 
или непряка помощ, получена от тези 
земеделски стопани, по съответните 
схеми за помощи през една или повече 
години в периода 2005—2008 г.

1.а) Сумите, посочени в приложение XI, 
отпускани като обвързана с 
производството помощ, по схемите, 
посочени в точка I от приложение X, се 
разпределят от държавите-членки 
основно между земеделските стопани от 
съответните сектори, съгласно 
обективни и недискриминиращи
критерии, като се вземат предвид по-
специално пряката или непряка помощ, 
получена от тези земеделски стопани по 
съответните схеми за помощи през една 
или повече години в периода 2005—
2008 г.

Or. de
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Изменение 529
Elisabeth Jeggle 

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.б) В обосновани случаи държавите-
членки могат да разпределят по 
обективни критерии сумите, 
посочени в параграф 1а, изцяло или 
частично между всички земеделски 
стопани, чиито стопанства са 
разположени в съответния регион. 

Or. de

Изменение 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Държавите-членки увеличават
стойността на правата на плащане, 
притежавани от земеделските стопани, 
въз основа на сумите, получени в 
резултат на прилагането на параграф 1.

(2) Държавите-членки могат да 
увеличат стойността на правата на 
плащане, притежавани от земеделските 
стопани, въз основа на сумите, получени 
в резултат на прилагането на 
параграф 1.

Or. de

Изменение 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Предложение за регламент
Член 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава-членка не вземе 
решението, посочено в член 53, 

заличава се
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параграф 1, първа алинея, сумите, 
които са били предоставени за 
обвързана с производството помощ, 
по схемите, посочени в точка III от 
приложение X, се интегрират в 
схемата за единно плащане в 
съответствие с разпоредбите, 
установени в член 66.

Or. en

Обосновка

Article is rendered obsolete.

Изменение 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава-членка не вземе 
решението, посочено в член 53, 
параграф 1, първа алинея, сумите, 
които са били предоставени за 
обвързана с производството помощ, 
по схемите, посочени в точка III от 
приложение X, се интегрират в 
схемата за единно плащане в 
съответствие с разпоредбите, 
установени в член 66.

заличава се

Or. en

Обосновка

Article is rendered obsolete.
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Изменение 533
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Глава 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ ПОМОЩ ЗА ЗАСТРАХОВКИ И 
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНИ 
ФОНДОВЕ

Or. en

Обосновка

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Изменение 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 20 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

Or. es

Изменение 535
Lutz Goepel 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) До 1 август 2009 г. най-късно
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 

(1) Най-късно до 1 януари 2010 г. и 
след това в периода от 1 октомври 
2011 г. най-късно до 1 януари 2012 г. 
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до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. и/или 
от 2012 г. нататък до 12 % от своите 
национални тавани, посочени в член 41, 
за отпускане на помощ на земеделските 
стопани:

Or. de

Обосновка

 Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen. 

Изменение 536
Lutz Goepel 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) До 1 август 2009 г. най-късно
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

(1) Държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 12 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

Or. de

Обосновка

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.
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Изменение 537
Peter Baco 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 15 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:   

Or. sk

Обосновка

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho 

Изменение 538
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 15% от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

Or. en

Обосновка

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions. 
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Изменение 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 15 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

Or. fr

Обосновка

Il convientde laisser aux Etats membres des possibilités plus importantes de mise en oeuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.

Изменение 540
Maria Petre 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани: 

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 15 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани: 

Or. ro

Обосновка

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 
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Изменение 541
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. 
нататък до 10% от своите национални 
тавани, посочени в член 41, за отпускане 
на помощ на земеделските стопани:

1. Държавите-членки могат да вземат 
решение относно всяка календарна 
година преди 1 август от предходната 
година да използват до 5% от своите 
национални тавани, посочени в член 41, 
за отпускане на помощ на земеделските 
стопани:

Or. en

Изменение 542
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, или до 15% от 
тези тавани за новите държави-
членки, които не са достигнали 
тавана от 100% постепенно 
въвеждане, към което се добавят 
икономиите, направени по първия и 
втория стълб, като това е с цел 
отпускане на помощ на земеделските 
стопани:

Or. ro

Обосновка

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100%  din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
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fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Изменение 543
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10% от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10% от своите национални тавани, 
посочени в член 41, или максимално 
50% от приходите от модулация 
съгласно член 9, параграф 4, за 
отпускане на помощ на земеделските 
стопани.

Or. nl

Обосновка

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer 

Изменение 544
Stéphane Le Foll 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10% от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:  

1. Държавите-членки използват от 
2010 г. нататък до 10% от своите 
национални тавани, посочени в член 41, 
за отпускане на помощ на земеделските 
стопани: 

Тази мярка е незадължителна за 
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държавите-членки, които 
предварително са избрали регионално
прилагане на схемата за единно 
плащане или предвиждат да го 
направят в кратки срокове съгласно 
член 47 и член 48, както и за тези, 
които предвиждат преразглеждане 
на правата на плащане съгласно член 
49. Cette disposition n’est pas applicable 
dans les nouveaux Etats membres. 

Or. fr

Обосновка

L’article 68 donne la possibilité aux Etats membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l’intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n’est pas obligatoire. Dans l’hypothèse d’un refus de 
certains Etats membres d’y recourir, ajouté à un probable faible niveau d’augmentation 
supplémentaire  de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l’Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s’accroître, principalement 
sous l’effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l’article 68 obligatoire 
dans les Etats membres qui n’ont pas encore engagé de correction dans la distribution du 
soutien public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation 
ou par la révision de leurs droits à paiements, permettrait d’apporter plus de légitimité dans 
le soutien apporté à l’agriculture.   

Изменение 545
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

1. Най-късно до 1 август на годината, 
предшестваща прилагането на
запазването, държавите-членки могат 
да вземат решение да използват от 
2010 г. нататък до 10 % от своите 
национални тавани, посочени в член 41, 
за отпускане на помощ като цяло на 
земеделските стопани на пълен 
работен ден или на организациите 
или групите на производители:
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Or. el

Изменение 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за всеки от 
секторите, изброени в приложение VI 
към Регламент (EО) № 1782/2003, за 
отпускане на помощ на земеделските 
стопани:

Or. es

Изменение 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

(1) До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
интегрирана помощ на земеделските 
стопани за подпомагане на устойчиви 
форми на производство:

Or. de
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Изменение 548
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. 
нататък до 10% от своите национални 
тавани, посочени в член 41, за отпускане 
на помощ на земеделските стопани:

1. До 1 август всяка година държавите-
членки могат да вземат решение да 
използват от началото на следващата 
календарна година до 10 % от своите 
национални тавани, посочени в член 41, 
за отпускане на помощ на земеделските 
стопани:

Or. nl

Изменение 549
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за: заличава се
i) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за 
опазването или подобряването на 
околната среда,
ii) за подобряване на качеството на 
селскостопанските продукти, или
iii) за подобряване на реализацията на 
селскостопанските продукти;

Or. en

Обосновка

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
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without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Изменение 550
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за 
опазването или подобряването на 
околната среда,

i) земеделски култури и 
животновъдни стопанства, щадящи 
околната среда и с рационално 
управление на водните ресурси,

Or. el

Изменение 551
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за опазването 
или подобряването на околната среда,

и) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за по-
нататъшното устойчиво развитие 
на сектора на селското стопанство, 
включително за хуманното 
отношение към животните.

Or. nl

Изменение 552
Stéphane Le Foll 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) специфични видове селскостопанска i) специфични видове селскостопанска 
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дейност, които са важни за опазването 
или подобряването на околната среда.

дейност, които се основават на по-
голяма икономичност и устойчивост 
по отношение на използваните 
техники, оценяват и използват 
всички характеристики на 
екосистемите и са важни за 
опазването или подобряването на 
околната среда (биологично 
селскостопанско производство, 
опазващо почвата земеделие, 
селскостопанско производство, 
оползотворяващо тревите, и др.). 

Or. fr

Обосновка

Les contraintes devant lesquelles se trouve l’agriculture en matière énergétique et 
d’environnement (réchauffement climatique, gestion de l’eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd’hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu’elles comportent en terme d’agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l’agriculture de demain.

Изменение 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за опазването 
или подобряването на околната среда,

i) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за опазването 
или подобряването на околната среда и 
на климата, на видовото разнообразие 
и на качеството на водите, по-
специално биологично земеделие и 
пасищно животновъдство, 

Or. de

Обосновка

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
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werden.

Изменение 554
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за подобряване на качеството на 
селскостопанските продукти, или

ii) за подобряване на методите в 
земеделието и животновъдството с 
цел производството на качествени и 
безопасни продукти, или

Or. el

Изменение 555
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за подобряване на реализацията на 
селскостопанските продукти;

iii) за подобряване на 
конкурентноспособността, 
разпространението и реализацията на 
селскостопанските продукти;

Or. el

Изменение 556
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за подобряване на реализацията на 
селскостопанските продукти;

iii) за подобряване на реализацията и 
конкурентоспособността на 
селскостопанските продукти;
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Or. nl

Изменение 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) за подобряване на реализацията на 
селскостопанските продукти;

iii) за подобряване на регионалната 
реализация на селскостопанските 
продукти;

Or. de

Обосновка

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Изменение 558
Ilda Figueiredo 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които 
засягат земеделските стопани и/или 
системите на експлоатация в райони, 
които са икономически и социално 
уязвими или чувствителни от 
екологична гледна точка;

Or. pt

Обосновка

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;
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Изменение 559
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a – точка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) справяне със смущенията в 
производството и с цената на 
вложенията, когато се влияят от 
външни спрямо селското стопанство 
сектори и фактори.

Or. el

Изменение 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) за разпределяне между 
земеделските стопани от един и 
същи сектор на средствата, отделени 
чрез линейно намаляване на 
помощите в този сектор.

Or. es

Изменение 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) за развиване на биологично 
селскостопанско производство,
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Or. fr

Обосновка

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit  encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.

Изменение 562
Liam Aylward 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a) за въвеждане на допълнителна 
помощ за производителите на овче и 
козе месо и мляко с цел развитие на 
динамично, независимо, ориентирано 
към пазара и потребителите 
овцевъдство и козевъдство в ЕС; 

Or. en

Обосновка

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment.  A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.

Изменение 563
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които 
засягат земеделските стопани в 
сектора на млечните продукти, на 
говеждото, на овчето и козето месо, 

заличава се
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и в сектора на ориза в икономически 
уязвими или чувствителни от гледна 
точка на екологията области,

Or. en

Изменение 564
Jan Mulder,Niels Busk  

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които 
засягат земеделските стопани в 
сектора на млечните продукти, на 
говеждото, на овчето и козето месо, 
и в сектора на ориза в икономически 
уязвими или чувствителни от гледна 
точка на екологията области,

заличава се

Or. en

Обосновка

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Изменение 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
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земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

земеделските стопани в икономически 
уязвими или чувствителни от гледна 
точка на екологията области, 
например в сектора на млечните 
продукти, на говеждото, на овчето и 
козето месо, и в сектора на ориза,

Or. fr

Обосновка

Les dispositions prévues à l’article 68 §1 b) doivent être élargies à l’ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les Etats membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu’ils considèrent comme vulnérables.

Изменение 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които 
засягат земеделските стопани в 
сектора на млечните продукти, на 
говеждото, на овчето и козето месо, 
и в други сектори, посочени в дял IV 
от настоящия регламент, които 
държавите-членки вземат предвид.

Or. es

Изменение 567
Csaba Sándor Tabajdi 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
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земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето, козето, свинското и птичето
месо, и в сектора на ориза в 
икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области и за да станат 
тези сектори по-конкурентоспособни,

Or. hu

Обосновка

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre a 
tagállamoknak lehetősége nyílna. 

Изменение 568
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на ориза и на 
тютюна в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области, както и 
производителите на говеждо, овче и 
козе месо

Or. el
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Изменение 569
Béla Glattfelder 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области, както и в области, 
изложени на опасност от суша, т.е. в 
които съществува дълготраен 
недостиг на вода,

Or. hu

Обосновка

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya.  

Изменение 570
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, в сектора на 
ориза, картофеното нишесте и лена 
за влакно в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

Or. nl



PE412.054v01-00 50/66 AM\739858BG.doc

BG

Изменение 571
Peter Baco 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млякото и млечните продукти, на 
овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

Or. sk

Обосновка

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív 

Изменение 572
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) В области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, за 
да се избегне изоставянето на земя 
и/или за да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези 
области,

заличава се

Or. en

Обосновка

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
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paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Изменение 573
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) В области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, за да 
се избегне изоставянето на земя и/или за 
да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези области,

в) В области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, 
както и на програми за 
преструктуриране на районите с 
производство на тютюн и памук, за 
да се избегне изоставянето на земя 
и/или за да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези области, 
като предимство може да се даде 
предимно на новопостъпилите в 
сектора с основно занятие земеделски 
стопани, както и на младите 
земеделски стопани;

Or. el

Изменение 574
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

В области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, за да 
се избегне изоставянето на земя и/или за 
да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 

В области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, за да 
се избегне изоставянето на земя и/или за 
да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
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земеделските стопани в тези области, земеделските стопани в тези области, 
като може да се даде предимство на 
производителите, които са членове на 
организация на производители или на 
земеделски кооператив,

Or. es

Обосновка

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Изменение 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) В области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, за да 
се избегне изоставянето на земя и/или за 
да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези области,

в) в области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, за да 
се избегне изоставянето на земя и/или за 
да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези области, 
както и за да се допринесе за 
разработване на потенциала в 
областта на селското стопанство в 
регионите в неблагоприятно 
положение, в които се наблюдават 
сериозни и постоянни структурни 
недостатъци,

Or. en

Обосновка

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.
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Изменение 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

под формата на вноски за премиите за 
застраховане на селскостопанските 
култури в съответствие с условията, 
определени в член 69,

под формата на вноски за премиите за 
земеделски застраховки в съответствие 
с условията, определени в член 27а 
(нов) от  Регламент (EО) № (…) на 
Съвета за изменение на  Регламент 
(EО) № 320/2006, Регламент (EО) 
№ 1234/2007, Регламент (EО) № 3/2008 
и Регламент (EО) № (…)/2008, с оглед 
адаптиране на Общата 
селскостопанска политика.

Or. es

Обосновка

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Изменение 577
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

d) под формата на вноски за премиите 
за застраховане на 
селскостопанските култури в 
съответствие с условията, определени в 
член 69,

г) под формата на вноски за 
застрахователни премии в 
съответствие с условията, определени в 
член 69,

Or. nl
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Изменение 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

под формата на вноски за премиите за 
застраховане на селскостопанските 
култури в съответствие с условията, 
определени в член 69,

под формата на вноски за премиите за 
земеделски застраховки в съответствие 
с условията, определени в член 69,

Or. es

Обосновка

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como a 
los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Изменение 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и растенията в 
съответствие с условията, определени в 
член 70. 

взаимоспомагателни фондове за болести 
по животните и растенията в 
съответствие с условията, определени в 
член 27а (нов) от  Регламент (EО) 
№ (…) на Съвета за изменение на 
Регламент (EО) № 320/2006, 
Регламент (EО) № 1234/2007, 
Регламент (EО) № 3/2008 и Регламент 
(EО) № (…)/2008, с оглед адаптиране 
на Общата селскостопанска 
политика.

Or. es

Обосновка

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
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por el que se enmienda  el documento 2008/0104 (CNS)

Изменение 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Най-малко 25% от средствата, 
използвани по параграф 1, следва да 
бъдат предназначени за мерките, 
посочени в параграф 1, буква а), точка 
i).

Or. de

Обосновка

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den   im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Изменение 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Колективните организации могат 
да имат достъп до помощта, 
посочена в параграф 1, като 
използват колективни подходи.

Or. en

Обосновка

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.
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Изменение 582
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква a), може да бъде 
отпусната само: 

заличава се

а) ако
i) помощ за специфичните видове 
селскостопанска дейност, посочени в 
буква и), която съответства на 
изискванията за агроекологични 
плащания, определени в член 39, 
параграф 3, първа алинея от 
Регламент (EО) № 1698/2005.
ii) помощ за подобряване на 
качеството на селскостопанските 
продукти, посочени в точка ii), която 
е в съответствие с Регламент (EО) 
№ 509/2006 на Съвета, Регламент 
(EО) №o 510/2006 на Съвета, 
Регламент (EО) № 834/200720 на 
Съвета и глава I от дял II на част II 
от Регламент (EО) № 1234/2007 и 
iii) помощ за подобряване на 
реализацията на селскостопанските 
продукти, посочени в точка iii), която 
е в съответствие с критериите, 
установени в членове 2—5 от 
Регламент (EО) № 3/2008 на Съвета, и
б) само за обхващане на 
допълнителните разходи, които са 
действително понесени, и понесената 
загуба на приходи за изпълнение на 
съответната цел.

Or. en

Обосновка

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Изменение 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква a), може да бъде 
отпусната само:

заличава се

a) ако:
i) помощ за специфичните видове 
селскостопанска дейност, посочени в 
буква и), която съответства на 
изискванията за агроекологични 
плащания, определени в член 39,
параграф 3, първа алинея от 
Регламент (EО) № 1698/2005.
ii) помощ за подобряване на 
качеството на селскостопанските 
продукти, посочени в точка ii), която 
е в съответствие с Регламент (EО) 
№ 509/2006 на Съвета, Регламент 
(EО) №o 510/2006 на Съвета, 
Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета 
и глава I от дял II на част II от 
Регламент (EО) № 1234/200720 и
iii) помощ за подобряване на 
реализацията на селскостопанските 
продукти, посочени в точка iii), която 
е в съответствие с критериите, 
установени в членове 2—5 от 
Регламент (EО) № 3/2008 на Съвета, и
б) само за обхващане на 
допълнителните разходи, които са 
действително понесени, и понесената 
загуба на приходи за изпълнение на 
съответната цел.

Or. it

Обосновка

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro 
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Изменение 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква a), може да бъде 
отпусната само:

заличава се

a) ако
i) помощ за специфичните видове 
селскостопанска дейност, посочени в 
буква и), която съответства на 
изискванията за агроекологични 
плащания, определени в член 39, 
параграф 3, първа алинея от 
Регламент (EО) № 1698/2005.
ii) помощ за подобряване на 
качеството на селскостопанските 
продукти, посочени в точка ii), която 
е в съответствие с Регламент (EО) 
№ 509/2006 на Съвета, Регламент 
(EО) №o 510/2006 на Съвета, 
Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета 
и глава I от дял II на част II от 
Регламент (EО) № 1234/2007 и
iii) помощ за подобряване на 
реализацията на селскостопанските 
продукти, посочени в точка iii), която 
е в съответствие с критериите, 
установени в членове 2—5 от 
Регламент (EО) № 3/2008 на Съвета, и 
б) само за обхващане на 
допълнителните разходи, които са 
действително понесени, и понесената 
загуба на приходи за изпълнение на 
съответната цел.

Or. es
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Изменение 585
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква a), може да бъде 
отпусната само:

2. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква a), може да бъде 
отпусната само с цел покриване на 
действително възникналите 
допълнителни разходи и на загубите 
на приходи вследствие на 
изпълнението на съответната цел.

Or. nl

Изменение 586
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако заличава се
i) помощ за специфичните видове
селскостопанска дейност, посочени в 
буква и), която съответства на 
изискванията за агроекологични 
плащания, определени в член 39, 
параграф 3, първа алинея от 
Регламент (EО) № 1698/2005.
ii) помощ за подобряване на 
качеството на селскостопанските 
продукти, посочени в точка ii), която 
е в съответствие с Регламент (EО) 
№ 509/2006 на Съвета, Регламент 
(EО) №o 510/2006 на Съвета, 
Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета 
и глава I от дял II на част II от 
Регламент (EО) № 1234/2007 и 
iii) помощ за подобряване на 
реализацията на селскостопанските 
продукти, посочени в точка iii), която 
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е в съответствие с критериите, 
установени в членове 2—5 от 
Регламент (EО) № 3/2008 на Съвета, и

Or. nl

Изменение 587
Katerina Batzeli 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 – буква a – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) помощ за специфичните видове 
селскостопанска дейност, посочени в 
буква и), която съответства на 
изискванията за агроекологични 
плащания, определени в член 39, 
параграф 3, първа алинея от Регламент 
(EО) № 1698/2005.

i) помощ за специфични култури и 
видове животновъдство, посочени в 
буква и), спазват се изискванията, 
определени за процедурата от член 
128, параграф 1 и са съвместими със 
съответните разпоредби на Регламент 
(EО) № 1698/2005.

Or. el

Изменение 588
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) само за обхващане на 
допълнителните разходи, които са 
действително понесени, и понесената 
загуба на приходи за изпълнение на 
съответната цел.

заличава се

Or. ro

Обосновка

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.
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Изменение 589
Esther De Lange 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) само за обхващане на 
допълнителните разходи, които са 
действително понесени, и понесената 
загуба на приходи за изпълнение на 
съответната цел.

заличава се

Or. nl

Изменение 590
Jan Mulder, Niels Busk 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква б), може да бъде 
отпусната само: 

заличава се

а) при цялостно въвеждане на 
схемата за единно плащане в 
съответния сектор съгласно 
членове 54, 55 и 71.
б) до степен, необходима за създаване 
на стимул за поддържане на 
настоящите равнища на 
производство.

Or. en

Обосновка

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Изменение 591
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква б), може да бъде 
отпусната само:

заличава се

a) при цялостно въвеждане на 
схемата за единно плащане в 
съответния сектор съгласно 
членове 54, 55 и 71.
б) до степен, необходима за създаване 
на стимул за поддържане на 
настоящите равнища на 
производство.

Or. ro

Обосновка

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Изменение 592
Vincenzo Aita 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква б), може да бъде 
отпусната само:

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква б), може да бъде 
отпусната само до степен, необходима 
за създаване на стимул за поддържане 
на настоящите равнища на заетост 
и производство.

Or. it
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Изменение 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква б), може да бъде 
отпусната само:

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, букви a) и б), може да бъде 
отпусната само:

Or. en

Обосновка

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when a 
member state has fully decoupled all support payments.

Изменение 594
Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, буква б), може да бъде 
отпусната само:

3. Помощ за мерките, посочени в 
параграф 1, букви a) и б), може да бъде 
отпусната само:

Or. en

Обосновка

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.
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Изменение 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

при цялостно въвеждане на схемата 
за единно плащане в съответния 
сектор съгласно членове 54, 55 и 71. 

заличава се

Or. es

Изменение 596
Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при цялостно въвеждане на схемата 
за единно плащане в съответния 
сектор съгласно членове 54, 55 и 71.

а) при цялостно въвеждане на пълно 
отделяне на помощта от 
производството във всички сектори. 

Or. en

Изменение 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при цялостно въвеждане на схемата 
за единно плащане в съответния 
сектор съгласно членове 54, 55 и 71.

а) при цялостно въвеждане на пълно 
отделяне на помощта от 
производството във всички сектори. 

Or. en
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Изменение 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до степен, необходима за създаване 
на стимул за поддържане на 
настоящите равнища на 
производство.

заличава се

Or. en

Изменение 599
Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до степен, необходима за създаване 
на стимул за поддържане на 
настоящите равнища на 
производство.

заличава се

Or. en

Изменение 600
Peter Baco 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до степен, необходима за създаване 
на стимул за поддържане на 
настоящите равнища на 
производство. 

заличава се 

Or. sk
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Обосновка

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Изменение 601
Markus Pieper 

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до степен, необходима за създаване 
на стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство.

б) до степен, необходима за създаване 
на стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство, без това да 
противоречи на основния принцип на 
отделянето на премиите от 
производството. 

Or. de

Обосновка

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 


