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Изменение 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2009 г., 2010 г. и 2011 г. помощ се 
отпуска на земеделските стопани, 
произвеждащи ориз с код по КН 
№ 1006 10 и при условията, определени 
в настоящия раздел.

Помощ се отпуска на земеделските 
стопани, произвеждащи ориз с код по 
КН № 1006 10 и при условията, 
определени в настоящия раздел.

Or. fr

Обосновка

Le découplage totale de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Изменение 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Предложение за регламент
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

За 2009 г., 2010 г. и 2011 г. помощ се 
отпуска на земеделските стопани, 
произвеждащи ориз с код по КН 
№ 1006 10 и при условията, определени 
в настоящия раздел.

За 2009 г и следващите години помощ 
се отпуска на земеделските стопани, 
произвеждащи ориз с код по КН 
№ 1006 10 и при условията, определени 
в настоящия раздел.

Or. es
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Изменение 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Предложение за регламент
Член 72 - параграф 2 - таблица

Текст, предложен от Комисията
EUR/хектар

2009 2010 г. и 2011 г.
България 345,255 172,627
Гърция 561,00 280,5
Испания 476,25 238,125
Франция 411,75 205,875
Италия 453,00 226,5
Унгария 232,50 116,25
Португалия 453,75 226,875
Румъния 126,075 63,037

Изменение
EUR/хектар

2009 г. и следващите 
години

България 345,255
Гърция 561,00
Испания 476,25
Франция 411,75
Италия 453,00
Унгария 232,50
Португалия 453,75
Румъния 126,075

Or. es
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Изменение 684
Maria Petre 

Предложение за регламент
Член 73 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Румъния: 500 ha – Румъния: 8 187 ha

Or. ro

Обосновка

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Изменение 685
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 73 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Румъния: 500 ha – Румъния: 8 187 ha

Or. ro

Обосновка

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Изменение 686
Bernadette Bourzai 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 1 А
ПОМОЩ ЗА ЯДКОВИ ПЛОДОВЕ

Член 74а
Обхват

1. Помощ от Общността се отпуска 
на земеделските стопани, 
произвеждащи ядкови плодове, при 
условията, определени в настоящия 
раздел.
Ядковите плодове включват:
—бадеми с код по КН № 0802 11 и 
№ 0802 12,
—лешници и цариградски лешници с 
код по КН № 0802 21 и № 0802 22,
—орехи с код по КН № 0802 31 и 
№ 0802 32,
— шамфъстъци с код по КН 
№ 0802 50,
— рожкови с код по КН № 212 10 10.
2. Държавите-членки могат да 
разграничат помощта според 
функциите на продуктите или като 
увеличават или намаляват 
националните гарантирани площи 
(наричани по-долу "НГП") така, 
както са определени в член 74, 
параграф 3.. При все това във всяка 
държава-членка общият размер на 
предоставяната помощ през дадена 
година не може да надвишава горната 
граница, посочена в член 74б, параграф 
1.

Член 74 б
Площи 



AM\740091BG.doc 7/55 PE412.069v01-00

BG

1. Държава-членка предоставя 
помощта от Общността в рамките 
на таван, изчислен чрез умножаване 
броя на хектарите на своята НГП, 
както е определено в параграф 3, със 
средна сума от 120,75 EUR. 
2. Така се установява максимална 
гарантирана площ от 829 229 
хектара.
3. Максималната гарантирана площ, 
съгласно параграф 2, се разделя на 
следните национални гарантирани 
площи (НГП):
Национални гарантирани площи 
(НГП)
Белгия 100 ha
България 11 984 ha
Германия 1 500 ha
Гърция 41 100 ha
Испания 568 200 ha
Франция 17 300 ha
Италия 130 100 ha
Кипър 5 100 ha
Люксембург 100 ha
Унгария 2 900 ha
Ниделландия 100 ha
Австрия 100 ha
Полша 4 200 ha
Португалия 41 300 ha
Румъния 1 645 ha
Словения 300 ha
Словашка република 3 100 ha
Обединеното кралство 100 ha

4. Държава-членка може да раздели 
своята национална гарантирана площ 
на подплощи в съответствие с 
обективни критерии, по-специално на 
регионално ниво или във връзка с 
производството.

Член 74 в
Надвишаване на базовите подплощи

Когато една държава-членка е 
разделила своите НГП на базови 
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подплощи и когато една или повече 
базови подплощи са превишени, 
площта на земеделски производител, 
за която са заявени помощи, се 
намалява пропорционално за 
съответната година за земеделските
производители от тази базова 
подплощ, където ограниченото 
количество е превишено.
Такова намаление се прави, когато в 
съответната държава-членка 
площите от другите базови 
подплощи, от които ограничените 
количества не са били достигнати, се 
преразпределят към базовите 
подплощи, в които тези ограничени 
количества са превишени.

Член 74 г
Условия за допустимост

1. Изплащането на помощта от 
Общността зависи, по-специално, от 
минималния размер на парцела и 
гъстотата на насажденията.
2. Площи, включени в планове за 
подобрение, могат да получат 
правото на помощи по тази схема на 
1 януари през годината, следваща 
тази, през която изтича техният 
план за подобрение. 
3. Държавите-членки могат да 
постановят помощта от 
Общността да се получава само при 
условие, че земеделските стопани са 
членове на организация на 
производителите, призната по 
силата на член 125б от Регламент 
(ЕО) № 1234/2007.
4. Ако се прилагат разпоредбите на 
параграф 3, държавите-членки могат 
да вземат решение да изплатят 
помощта, посочена в параграф 1, на 
организацията на производителите, 
вместо на отделните ѝ членове.
Сумата на помощта, която е 
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получена от организацията на 
производителите, се изплаща на 
членовете ѝ. Въпреки това, 
държавите-членки могат да 
разрешат, като компенсация за 
услугите, които организацията 
предоставя на своите членове, тя да 
може да удържи част от сумата на 
помощта от Общността, в размер 
максимално до 2 % от сумата.

Or. fr

Обосновка

Il apparaît indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Изменение 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 1 А
ПОМОЩ ЗА ЯДКОВИ ПЛОДОВЕ

Член 74а
Обхват

1. Помощ от Общността се отпуска 
на земеделските стопани, 
произвеждащи ядкови плодове, при 
условията, определени в настоящия 
раздел.
Ядковите плодове включват:
—бадеми с код по КН № 0802 11 и 
№ 0802 12,
—лешници и цариградски лешници с 
код по КН № 0802 21 и № 0802 22,
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—орехи с код по КН № 0802 31 и 
№ 0802 32,
— шамфъстъци с код по КН 
№ 0802 50,
— рожкови с код по КН № 212 10 10.
2. Държавите-членки могат да 
разграничат помощта според 
функциите на продуктите или като 
увеличават или намаляват 
националните гарантирани площи 
(наричани по-долу "НГП") така, 
както са определени в член 74, 
параграф 3. При все това във всяка 
държава-членка общият размер на 
предоставяната помощ през дадена 
година не може да надвишава горната
граница, посочена в член 74б, 
параграф 1.

Член 74 б
Площи 

1. Държава-членка предоставя 
помощта от Общността в рамките 
на таван, изчислен чрез умножаване 
броя на хектарите на своята НГП, 
както е определено в параграф 3, със 
средна сума от 120,75 EUR.
2. Така се установява максимална 
гарантирана площ от 829 229 
хектара.
3. Максималната гарантирана площ, 
съгласно параграф 2, се разделя на 
следните национални гарантирани 
площи (НГП):
Национални гарантирани площи 
(НГП)
Белгия 100 ha
България 11 984 ha
Германия 1 500 ha
Гърция 41 100 ha
Испания 568 200 ha
Франция 17 300 ha
Италия 130 100 ha
Кипър 5 100 ha
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Люксембург 100 ha
Унгария 2 900 ha
Нидерландия 100 ha
Австрия 100 ha
Полша 4 200 ha
Португалия 41 300 ha
Румъния 1 645 ha
Словения 300 ha
Словашка република 3 100 ha
Обединеното кралство 100 ha
4. Държава-членка може да раздели 
своята национална гарантирана площ 
на подплощи в съответствие с 
обективни критерии, по-специално на 
регионално ниво или във връзка с 
производството.

Член 74 в
Надвишаване на базовите подплощи

Когато една държава-членка е 
разделила своите НГП на базови 
подплощи и когато една или повече 
базови подплощи са превишени, 
площта на земеделски производител, 
за която са заявени помощи, се 
намалява пропорционално за 
съответната година за земеделските 
производители от тази базова 
подплощ, където ограниченото 
количество е превишено.
Такова намаление се прави, когато в 
съответната държава-членка 
площите от другите базови 
подплощи, от които ограничените 
количества не са били достигнати, се 
преразпределят към базовите 
подплощи, в които тези ограничени 
количества са превишени.

Член 74 г
Условия за допустимост

1. Изплащането на помощта от 
Общността зависи, по-специално, от 
минималния размер на парцела и 
гъстотата на насажденията.
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2. Площи, включени в планове за 
подобрение, могат да получат 
правото на помощи по тази схема на 
1 януари през годината, следваща 
тази, през която изтича техният 
план за подобрение. 
3. Държавите-членки могат да 
постановят помощта от 
Общността да се получава само при 
условие, че земеделските стопани са 
членове на организация на 
производителите, призната по 
силата на член 125б от Регламент 
(ЕО) № 1234/2007.
4. Ако се прилагат разпоредбите на 
параграф 3, държавите-членки могат 
да вземат решение да изплатят 
помощта, посочена в параграф 1, на 
организацията на производителите, 
вместо на отделните ѝ членове.
Сумата на помощта, която е 
получена от организацията на 
производителите, се изплаща на 
членовете ѝ. Въпреки това, 
държавите-членки могат да 
разрешат, като компенсация за 
услугите, които организацията 
предоставя на своите членове, тя да 
може да удържи част от сумата на 
помощта от Общността, в размер 
максимално до 2 % от сумата.

Or. fr

Обосновка

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
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économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Amendement 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 1 А
ПЛАЩАНЕ ЗА ПЛОЩ ЗА 

ЯДКОВИТЕ ПЛОДОВЕ
Член 74а

Помощ от Общността
1. Помощ от страна на Общността 
се отпуска на земеделските стопани, 
произвеждащи ядкови плодове, при 
условията, определени в настоящата 
глава.
“Ядковите плодове” включват:
– бадеми с код по КН № 0802 11 и 
№ 0802 12,
– лешници и цариградски лешници с 
код по КН № 0802 21 и № 0802 22,
– орехи с код по КН 0802 31 и 0802 32,
— шамфъстъци с код по КН 
№ 0802 50,
– рожкови с код по КН № 212 10 10.
2. Държавите-членки могат да 
разграничат помощта според 
функциите на продуктите или като 
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увеличават или намаляват 
националните гарантирани площи 
(наричани по-долу "НГП") така, 
както са определени в член 84, 
параграф 1. При все това във всяка 
държава-членка общият размер на 
предоставяната помощ през дадена 
година не може да надвишава горната 
граница, посочена в член 84, 
параграф 1.

Член 74 б
Площи 

1. Държава-членка предоставя 
помощта от Общността в рамките 
на таван, изчислен чрез умножаване 
броя на хектарите на своята НГП, 
както е определено в параграф 3, със 
средна сума от 120,75 EUR.
2. Така се установява максимална 
гарантирана площ от 829 229 
хектара.
3. Максималната гарантирана площ, 
съгласно параграф 2, се разделя на 
следните национални гарантирани 
площи (НГП):
Белгия 100 ha
България 11 984 ha
Германия 1 500 ha
Франция 17 300 ha
Гърция 41 100 ha
Италия 130 100 ha
Кипър 5 100 ha
Люксембург 100 ha
Унгария 2 900 ha
Нидерландия 100 ha
Австрия 100 ha
Полша 4 200 ha
Португалия 41 300 ha
Румъния 1 645 ha
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Словения 300 ha
Словашка република 3 100 ha
Испания 568 200 ha
Обединеното кралство 100 ha
4. Държава-членка може да раздели 
своята национална гарантирана площ 
на подплощ , по-специално на 
регионално ниво или във връзка с 
производството, в съответствие с 
обективни критерии. 

Член 74 в
Надвишаване на базовите подплощи

Когато една държава-членка е 
разделила своите НГП на базови 
подплощи и когато една или повече 
базови подплощи са превишени, 
площта на земеделски производител, 
за която са заявени помощи, се 
намалява пропорционално за 
съответната година за земеделските 
производители от тази базова 
подплощ, където ограниченото 
количество е превишено. Такова 
намаление се прави, когато в 
съответната държава-членка 
площите от другите базови 
подплощи, от които ограничените 
количества не са били достигнати, се 
преразпределят към базовите 
подплощи, в които тези ограничени 
количества са превишени.

Член 74 г
Условия за допустимост

1. Изплащането на помощта от 
страна на Общността зависи, по-
специално, от минималния размер на 
парцела и гъстотата на 
насажденията.
2. Площи, включени в планове за 
подобрение по смисъла на член 14 от 
Регламент (ЕИО) № 1035/72 на 
Съвета от 18 май 1972 г. относно 
общата организация на пазара на 
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плодове и зеленчуци1, могат да 
получат правото на помощи по тази 
схема на 1 януари през годината, 
следваща тази, през която изтича 
техният план за подобрение. 
3. Държавите-членки могат да 
постановят помощта от 
Общността да се получава само при 
условие, че земеделските стопани са 
членове на организация на 
производителите, призната съгласно 
член 125б и член 125 д от Регламент 
(ЕО) № 1234/2007.
4. Ако се прилагат разпоредбите на 
параграф 3, държавите-членки могат 
да вземат решение да изплатят 
помощта, посочена в параграф 1, на 
организацията на производителите, 
вместо на отделните ѝ членове. 
Сумата на помощта, която е 
получена от организацията на 
производителите, се изплаща на 
членовете ѝ. Въпреки това, 
държавите-членки могат да 
разрешат, като компенсация за 
услугите, които организацията 
предоставя на своите членове, тя да 
може да удържи част от сумата на 
помощта от страна на Общността, 
в размер максимално до 2 % от 
сумата.

Член 74д
Национална помощ

1. Държавите-членки могат да 
отпускат освен помощи от 
Общността и национални помощи в 
максимален размер до 120,75 EUR за 
хектар годишно.
2. Националната помощ може да се 
дава само за площи, за които се 
получава помощ от страна на 
Общността.
3. Държавите-членки могат да 
постановят националната помощ да 
се получава само при условие, че 
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земеделските стопани са членове на 
организация на производителите, 
призната съгласно член 125б и член 
125 д от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
___________
1 ОВ L 118, 20.05.1972 г., стр. 1.

Or. es

Изменение 689
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 – раздел 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 74а
Условия и размер на помощта

1. Помощ в размер от 45 евро на 
хектар на година се отпуска за 
площите, засети с енергийни 
култури, в съответствие с условията, 
предвидени в настоящата глава.
Под „енергийни култури“ се разбира 
култури, които са предназначени 
главно за производството на следните 
енергийни продукти:
- продуктите, считани за биогорива, 
изброени в член 2, точка 2 от 
Директива 2003/30/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 май 2003 
г. относно насърчаването на 
използването на биогорива или други 
възобновяеми горива за транспорт 
(31);
- електрическата или термична 
енергия, произведена от биомаса.
2. Помощ се отпуска единствено за 
площи, производството от които е 
обхванато от договор между 
земеделския стопанин и предприятие 
за преработка, с изключение на 
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случаите, когато преработката се 
извършва от самия земеделски 
стопанин в неговото стопанство.

Член 74б
Площи

(1) Определя се максимална
гарантирана площ от 1 500 000 
хектара, за която може да бъде 
отпусна помощ.
(2) Когато площите, за които са 
заявени помощи, надвишават 
максималната гарантирана площ, 
площта на земеделски производител, 
за която са заявени помощи, се 
намалява пропорционално за 
съответната година, в съответствие 
с процедурата, предвидена в член 128, 
параграф 2.

Член 74в
Преразглеждане на списъка на 

енергийните култури
Към списъка, упоменат в член 74а, 
могат да се добавят продукти или да 
отпадат от него, в съответствие с 
процедурата по член 128, параграф 2.

Or. ro

Обосновка

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.
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Изменение 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 1 А
СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА ТВЪРДАТА 
ПШЕНИЦА

Член 74а
Обхват

Помощ се отпуска на земеделците, 
произвеждащи твърда пшеница с код 
по КН № 1001 00 и при условията, 
определени в настоящия раздел.

Член 74 б
Размер на помощта и допустимост

1. Помощта възлиза на 40 евро за 
хектар.
2. Изплащането на помощта се 
извършва при условие, че се използват 
определени количества 
сертифицирани семена от признати 
сортове, в производственaтa зонa, 
като се очаква те да бъдат от добро 
качеството за производството на 
грис или тестени изделия.

Член 74 в
Площи 

1. Помощта се предоставя за 
национални базови площи в 
традиционни производствени зони.
Базовите площи са, както следва:
България 21 800 ha
Гърция 17 000 ha
Испания 594 000 ha
Франция 208 000 ha
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Италия 1 646 000 ha
Кипър  6 183 ha
Унгария 2 500 ha
Австрия 7 000 ha
Португалия 118 000 ha
2. Една държава-членка може да 
раздели своята базова площ на 
отделни базови подплощи в 
съответствие с обективни критерии.

Член 74 г
Надвишаване на площта

1. Когато площите, за които са 
заявени помощи, надвишават 
базовите площи, площта на 
земеделски производител, за която са 
заявени помощи, се намалява 
пропорционално за съответната 
година.
2. Когато една държава-членка е 
разделила базовите си площи на 
базови подплощи, намалението, 
посочено в параграф 1, се отнася само 
до земеделските стопани от тази 
базова подплощ, където ограниченото 
количество е било превишено. Това 
намаление се прави, когато в 
съответната държава-членка 
площите от другите базови 
подплощи, от които ограничените 
количества не са били достигнати, се 
преразпределят към базовите 
подплощи, в които тези ограничени 
количества са превишени.

Or. es

Обосновка

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.
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Изменение 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 1 Б
ПРЕМИЯ ЗА ПРОТЕИНОВИ 

КУЛТУРИ
Член 74д
Обхват

Помощ се отпуска на земеделските 
стопани, произвеждащи протеинови 
култури, при условията, определени в 
настоящата глава.
Протеиновите култури включват:
– грах с код по КН № 0713 10;
–полски фасул с код по КН № 0713 50;
– сладка лупина с код по КН ex 1209 29 
50.

Член 74 е
Размер на помощта и допустимост

Помощта възлиза на 55,57 евро за 
хектар, от който са били събрани 
протеиновите култури, след етапа на 
млечна зрялост.
Въпреки това, култури на напълно 
засадени площи, които се отглеждат 
в съответствие с местните 
стандарти, но не достигнат етапа на 
млечна зрялост в резултат на 
извънредни метеорологични условия, 
признати от засегнатата държава-
членка, запазват право на помощи, 
при условие, че въпросните площи не 
се използват за никакви други цели 
преди този период на растеж.

Член 74 ж
Площи
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1. Определя се максимална 
гарантирана площ от 1 600 000 
хектара, за която може да бъде 
отпусна помощ.
2. Когато площите, за които са 
заявени помощи, надвишават 
максималната гарантирана площ, 
площта на земеделски производител, 
за която са заявени помощи, се 
намалява пропорционално за 
съответната година, в съответствие 
с процедурата на Управителния 
комитет за преките плащания.

Or. es

Обосновка

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Изменение 692
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент
Член 75 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 66,32 EUR за пазарните 2009/2010 г. и
2010/2011 г.;

a) 66,32 евро за пазарните 2009/2010 г., 
2010/2011 г., 2011/2012 г. и 2012/2013 г.;

Or. en

Обосновка

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Изменение 693
Kyösti Virrankoski 

Предложение за регламент
Член 75 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 33,16 EUR за пазарните 2011/2012 г. 
и 2012/2013 г.;

заличава се

Or. en

Обосновка

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Изменение 694
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощ се отпуска на земеделците, 
произвеждащи памук с код по КН 
№ 5201 00 и при условията, определени
в настоящата глава.

Помощ се отпуска на земеделците, 
произвеждащи памук с код по КН 
№ 5201 00 и при условията, определени 
в Регламент (EО) № 637/2008  на 
Съвета. 

Or. es
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Изменение 695
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78 заличава се
Условия 

1. Помощта се предоставя на хектар 
допустима за финансиране площ 
памук. Допустима за предоставяне на 
помощ е площ, разположена на 
земеделска земя, на която 
държавата-членка е позволила да се 
произвежда памук, засят във вид на 
разрешени сортове и действително 
събран, като са били съблюдавани 
обичайните условия за отглеждане.
Помощта по член 77 се предоставя за 
памук със задоволително добро 
пазарно качество.
2. Държавите-членки предоставят 
разрешение относно посочените в 
параграф 1 площ и сортове в 
съответствие с подробните правила 
и условия, приети съгласно 
посочената в член 128, параграф 2, 
процедура.

Or. es

Обосновка

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma
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Изменение 696
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 79 заличава се
Базови площи и размер на помощите
1. Националните базови площи се 
определят, както следва:
– България 10 237 ha
– Гърция 370 000 ha
– Испания 70 000 ha
–Португалия 360 ha
2. Размерът на помощта за допустим 
за финансиране хектар е, както 
следва:
– България 263 EUR,
– Гърция 594 EUR за 300 000 хектара 
и 342,85 EUR за останалите 
70 000 хектара,
– Испания 1 039 EUR,
–Португалия 556 EUR,
3. Ако допустимата за финансиране 
площ памук в дадена държава-членка 
и година надхвърли определената в 
параграф 1 базова площ, посочената в 
параграф 2 помощ за тази държава-
членка се намалява пропорционално с 
надхвърлянето на базовата площ.
За Гърция обаче, пропорционалното 
намаляване се прилага по отношение 
на размера на помощта, определен за 
частта на националната базова площ 
от 70 000 ха с оглед съблюдаването на 
общия размер от 202,2 млн. EUR.
4. Редът и условията за прилагането 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по член 
128, параграф 2.
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Or. es

Изменение 697
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 заличава се
Одобрени междубраншови 

организации
1. За целите на този раздел, „одобрена 
междубраншова организация“ 
означава правен субект, съставен от 
земеделски производители на памук и 
поне един памукопреработвател, 
чийто предмет на дейност обхваща: 
– подпомагане по-доброто 
координиране на начина на пазарна 
реализация на памука, в частност 
посредством изследователски и 
пазарни проучвания,
– изготвяне на типови договори, 
съобразени с правилата на 
Общността,
– насочване на производството към 
продукти, които са по-добре 
приспособени към нуждите на пазара 
и потребителското търсене, особено 
по отношение на качеството и 
потребителската защита,
– актуализиране на методите и 
средствата за подобряване на 
продуктовото качество,
– разработване на пазарни стратегии 
за насърчаване на памуковата 
продукция чрез схеми за 
удостоверяване на качеството.
2. Държавата-членка, на чиято 
територия са установени 
памукопреработвателите, одобрява 
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междуотрасловите организации, 
съблюдаващи критериите, които 
трябва да бъдат приети в 
съответствие процедурата, 
установена в член 128, параграф 2.

Or. es

Изменение 698
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 81 заличава се
Заплащане на помощ

1. На земеделските производители се 
предоставя помощ на допустим за 
финансиране хектар, в съответствие 
с член 79.
2. На земеделските производители, 
членуващи в одобрена междубраншова 
организация, се предоставя помощ на 
допустим за финансиране хектар в 
рамките на базовата площ, в 
съответствие с член 79, параграф 1, 
увеличена с 3 EUR.

Or. es

Изменение 699
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощта се отпуска за срок не 
повече от пет последователни 
години, считано от пазарната година, 

2. Помощта се отпуска до пазарната 
2013-2014 г.
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в която е достигнат прагът от 50 %, 
посочен в параграф 1, но този срок 
може да се разпростре най-късно до 
2013—2014 пазарна година.

Or. it

Обосновка

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Изменение 700
Sergio Berlato 

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощта се отпуска за срок не 
повече от пет последователни 
години, считано от пазарната година, 
в която е достигнат прагът от 50 %, 
посочен в параграф 1, но този срок 
може да се разпростре най-късно до 
2013—2014 пазарна година.

2. Помощта се отпуска до пазарната 
2013-2014 г.

Or. it

Обосновка

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  
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Изменение 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra 

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Помощта се отпуска за срок не 
повече от пет последователни 
години, считано от пазарната година, 
в която е достигнат прагът от 50 %, 
посочен в параграф 1, но този срок 
може да се разпростре най-късно до 
2013—2014 пазарна година.

2. Помощта се отпуска до пазарната 
2013-2014 г.

Or. it

Обосновка

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Изменение 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 4 а (нов) – член 84 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел IVa
ПРЕМИЯ ЗА ПРОТЕИНОВИ 

КУЛТУРИ
Член 84а
Обхват

Помощ се отпуска на земеделските 
стопани, произвеждащи протеинови 
култури, при условията, определени в 
настоящия член. Протеиновите 
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култури включват:
— грах с код по КН № 0713 10;
— полски фасул с код по КН № 0713 
50;
— сладка лупина с код по КН ex 1209 
29 50.
- люцерна и смеси от люцерна и трева
- детелина и фуражна детелина

Or. de

Обосновка

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Изменение 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 4 а (нов) – член 84 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84б
Размер на помощта и допустимост

Помощта е в размер на 80 евро за 
хектар, от който са били събрани 
полски фасул,сладка лупина и грах 
след етапа на млечна зрялост. 
Въпреки това култури, които се 
отглеждат на напълно засадени 
площи в съответствие с местните 
стандарти, но не достигнат етапа на 
млечна зрялост в резултат на 
извънредни метеорологични условия, 
признати от засегнатата държава-
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членка, запазват право на помощи, 
при условие, че въпросните площи не 
се използват за никакви други цели до 
посочения момент.
За насаждения от детелина и 
люцерна премията е в размер на 80 
евро, в случай че площите се косят 
най-малко два пъти годишно и 
окосената детелина, съотв. люцерна 
се използват за фураж.

Or. de

Изменение 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 4 а (нов) – член 84 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 84в
Площи

(1) Помощ може да бъде отпусната за 
максимална гарантирана площ от 2 
000 000 хектара.
(2) В случай че площите, за които са 
заявени помощи, надвишават 
максималната гарантирана площ, 
площта на всеки земеделски 
производител, за която са заявени 
помощи, се намалява пропорционално 
за съответната година, в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 144, параграф 2.

Or. de
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Изменение 705
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент
Член 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на прилагане на член 56, 
параграф 1 или член 117, параграф 1 
по време на срока, посочен в тези 
разпоредби, може да бъде 
предоставена преходна помощ за 
площи, при условията, установени в 
настоящия раздел, на земеделски 
производители, които произвеждат 
домати, които се доставят за 
преработка.

заличава се

2. В случай на прилагане на член 56, 
параграф 2 или член 117, параграф 2 
по време на срока, посочен в тези 
разпоредби, може да бъде 
предоставена преходна помощ за 
площи, при условията, установени в 
настоящия раздел, на земеделски 
производители, които произвеждат 
един или повече от продуктите от 
плодове и зеленчуци, изброени в трета 
алинея на член 56, параграф 2, 
определени от държавите-членки и 
доставяни за преработка.

Or. it

Изменение 706
Sergio Berlato 

Предложение за регламент
Член 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на прилагане на член 56, 
параграф 1 или член 117, параграф 1 
по време на срока, посочен в тези 
разпоредби, може да бъде 

заличава се
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предоставена преходна помощ за 
площи, при условията, установени в 
настоящия раздел, на земеделски 
производители, които произвеждат 
домати, които се доставят за 
преработка.
2. В случай на прилагане на член 56, 
параграф 2 или член 117, параграф 2 
по време на срока, посочен в тези 
разпоредби, може да бъде 
предоставена преходна помощ за 
площи, при условията, установени в 
настоящия раздел, на земеделски 
производители, които произвеждат 
един или повече от продуктите от 
плодове и зеленчуци, изброени в трета 
алинея на член 56, параграф 2, 
определени от държавите-членки и 
доставяни за преработка.

Or. it

Обосновка

Soppressione dell'articolo 56

Изменение 707
Giuseppe Castiglione 

Предложение за регламент
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
помощта за хектар, върху който се 
отглеждат домати и всеки от 
продуктите от плодове и зеленчуци, 
изброени в трета алинея на член 56, 
параграф 2, въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии.

заличава се

2. Общият размер на плащанията в 
никакъв случай не превишава тавана, 
определен в съответствие с член 53, 
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параграф 2 или член 117.
3. Помощта се предоставя 
единствено по отношение на площи, 
чиято продукция се включва в договор 
за преработка в един от продуктите, 
изброени в член 1, параграф 1, буква й) 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
4. Държавите-членки могат да 
обвържат отпускането на помощи 
от Общността с последващи 
обективни и недискриминационни 
критерии, включително поставянето 
на условия за земеделски 
производители, които са членове на 
организация на производители или на 
група на производители, признати 
съответно съгласно член 125б или 
член 125г от Регламент (EО) 
№ 1234/2007.

Or. it

Изменение 708
Sergio Berlato 

Предложение за регламент
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки определят 
помощта за хектар, върху който се 
отглеждат домати и всеки от 
продуктите от плодове и зеленчуци, 
изброени в трета алинея на член 56, 
параграф 2, въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии.

заличава се

2. Общият размер на плащанията в 
никакъв случай не превишава тавана, 
определен в съответствие с член 53, 
параграф 2 или член 117.
3. Помощта се предоставя 
единствено по отношение на площи, 
чиято продукция се включва в договор 
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за преработка в един от продуктите, 
изброени в член 1, параграф 1, буква й) 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
4. Държавите-членки могат да 
обвържат отпускането на помощи 
от Общността с последващи 
обективни и недискриминационни 
критерии, включително поставянето 
на условия за земеделски 
производители, които са членове на 
организация на производители или на 
група на производители, признати 
съответно съгласно член 125б или 
член 125г от Регламент (EО) 
№ 1234/2007.

Or. it

Обосновка

Soppressione de ll'articolo 56

Изменение 709
Bogdan Golik 

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Преходни помощи за площи се 
прилагат по време на периода, който 
приключва на 31 декември 2012 г., по 
отношение на ягодите с код по КН № 
08101000 и малините с код по КН № 
08102010, които се доставят за 
преработка. 

(1) Преходни помощи за площи се 
прилагат по време на периода, който 
приключва на 31 декември 2012 г., по 
отношение на ягодите с код по КН № 
08101000 и малините с код по КН № 
08102010, които се доставят за 
преработка. Съществува възможност 
за удължаване на помощите до 2015 г.

Or. pl

Обосновка

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
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rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 

Изменение 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Специфично плащане за култура –
ядкови плодове
Специфичните плащания се запазват 
до 2013 г. за ядковите плодове, в 
съответствие с членове 73 до 86 от 
Регламент № 1782/2003.

Or. es

Изменение 711
Neil Parish 

Предложение за регламент
Раздел 7 – Членове 88—96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 7 заличава се
ПРЕМИИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ
(целият раздел)

Or. en

Обосновка

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
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should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Изменение 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Раздел 7 – Членове 88—96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 7 заличава се
ПРЕМИИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ
(целият раздел)

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 713
Mairead McGuinness 

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Изискват се специфични мерки за 
подпомагане на овцевъдството в ЕС, 
което е в състояние на сериозен 
упадък. Трябва да се изпълнят 
препоръките, отправени в 
резолюцията на ЕП от 19 юни 2008 г. 
относно бъдещето на сектори 
овцевъдство и козевъдство в Европа.

_______

P6_TA(2008)0310.
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Or. en

Изменение 714
Liam Aylward 

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Въвеждане на система за 
задължително етикетиране на 
продуктите въз основа на овче месо в 
ЕС, със запазен знак, който важи за 
целия Европейски съюз.

Or. en

Обосновка

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Изменение 715
Neil Parish 

Предложение за регламент
Раздел 8 – Членове 97—108

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 8 заличава се
ПЛАЩАНИЯ ЗА ГОВЕЖДО И 
ТЕЛЕШКО МЕСО
(целият раздел)

Or. en

Обосновка

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
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should be done so as to avoid competitive distortions between member states.

Изменение 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Предложение за регламент
Раздел 8 – Членове 97—108

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 8 заличава се
ПЛАЩАНИЯ ЗА ГОВЕЖДО И 
ТЕЛЕШКО МЕСО
(целият раздел)

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 717
Ioannis Gklavakis 

Предложение за регламент
Дял IV – глава 1 –  раздел 8 а (нов) – член 108 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 8 а
ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН

Член 108 а
Приложно поле

По отношение на реколтите за 2010 
г., 2011 г. и 2012 г. може да бъде 
отпусната помощ на земеделските 
стопани, които произвеждат суров 
тютюн с код по КН 2401, при 
условията, определени в настоящата 
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глава.
Член 108 б

Допустимост
Помощ се отпуска на земеделски 
стопани, на които е била отпусната 
премия за тютюн съгласно Регламент 
(ЕИО) № 2075/92 за календарните
2000, 2001 и 2002 г., както и на 
земеделски стопани, получили квоти 
за производство на тютюн през 
периода от 1 януари 2001 г. до 31 
декември 2005 г. Плащането на 
помощта се извършва при следните 
условия:
а) тютюнът трябва да произхожда 
от един от производствените райони, 
посочени в приложение ІІ към 
Регламент (ЕО) № 2848/98 на 
Комисията;
б) изискванията за качество, 
определени в Регламент (ЕО) № 
2848/98, са изпълнени;
в) производителят доставя 
тютюневите листа на 
предприятието за първична 
преработка въз основа на договор за 
отглеждане;
г) плащането се извършва по начин, 
който гарантира равното третиране 
на земеделските стопани и/или в 
съответствие с обективни критерии, 
като географското разположение на 
производителя в регион, свързан с цел 
№ I, или производството на сортове с 
определено качество.

Член 108 в
Суми

Максималната сума на общата 
помощ, включваща също така 
сумите, прехвърляни във Фонда на 
Общността за тютюн съгласно член 
111, се определя както следва: 

(В милиони евро) 
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2010 - 2012
Германия 21,287
Испания 70,599
Франция 48,217
Италия (с 
изключение на 
Пулия)

189,366

Португалия 8,468
2009 - 2012

Унгария pm
България pm
Румъния pm
Полша pm

Член 108 г
Прехвърляне на суми във Фонда на 

Общността за тютюн
1.Сума, равна на 5 % от помощта, 
отпусната съгласно настоящата 
глава за календарните години от 2010 
до 2012, се използва за финансиране на 
информационни дейности в рамките 
на Фонда на Общността за тютюн, 
предвиден съгласно член 13 от 
Регламент (ЕИО) № 2075/92.

Or. el

Обосновка

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.



PE412.069v01-00 42/55 AM\740091BG.doc

BG

Изменение 718
Bogdan Golik 

Предложение за регламент
Член 111 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За всяка една нова държава-членка 
схемата за единно плащане на площ ще
е в сила до 31 декември 2013 г. Новите 
държави-членки уведомяват Комисията 
за своето намерение да прекратят 
прилагането на схемата до 1 август от 
последната година на прилагане.

(3) За всяка една нова държава-членка 
схемата за единно плащане на площ е в 
сила до 31 декември 2013 г. 
Същевременно може да бъде взета 
предвид схемата за единно плащане 
на площ в новите държави-членки, 
след въвеждането на евентуални 
модификации, като една от 
възможностите, които да бъдат 
приложени след 2013 г. Новите 
държави-членки уведомяват Комисията 
за своето намерение да прекратят 
прилагането на схемата до 1 август от 
последната година на прилагане.

Or. pl

Обосновка

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Изменение 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski 

Предложение за регламент
Член 111 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В края на периода на прилагане на 
схемата на единно плащане, преките 
плащания се извършват в 

4. След изтичане на периода на 
прилагане на схемата на единно 
плащане на площ се прилагат същите 
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съответствие с правилата на 
Общността и на базата на 
количествени параметри, като базова 
площ, тавани на премиите и 
максимални гарантирани количества 
(MGQ), посочени в актовете за 
присъединяване за всяко пряко 
плащане и в последващото 
законодателство на Общността.
Впоследствие се прилагат 
процентните стойности, определени 
в член 110 от настоящия регламент 
за съответните години.

единни фиксирани ставки за преки 
плащания, както и в останалите 
държави-членки.

Or. pl

Обосновка

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Изменение 720
Evgeni Kirilov 

Предложение за регламент
Член 112 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 112а
Национален резерв

1. Държавите-членки, които 
прилагат схемата за единно плащане 
на площ, създават национален резерв, 
който съдържа разликата между 
таваните, определени в приложение 
VIIIa,  и общия размер на преките 
плащания, които в действителност 
са извършени през дадена година. 
2. Държавите-членки могат да 
използват националния резерв, за да 
извършват плащания, чиято цел е да 
се прилагат  мерките, посочени в член 
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68, съгласно обективни критерии и по 
начин, който гарантира равно 
третиране на земеделските стопани 
и при който се избягва нарушаването 
на пазарните правила и на 
конкуренцията.

Or. en

Обосновка

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 

Изменение 721
Hynek Fajmon 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията, посочени в буква Б и В
от приложение II, се прилагат от 
1 януари 2011 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2011 г.;

Or. en

Изменение 722
Bogdan Golik

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията, посочени в буква Б и В
от приложение II, се прилагат от 
1 януари 2011 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2011 г.;

Or. pl
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Обосновка

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.

Изменение 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията, посочени в буква Б и В
от приложение II, се прилагат от 
1 януари 2011 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2011 г.;

Or. en

Обосновка

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Изменение 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията, посочени в буква В 
от приложение II, се прилагат от 1 
януари 2016 г.;

Or. en
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Изменение 725
Bogdan Golik 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията, посочени в буква В 
от приложение II, се прилагат от 1 
януари 2013 г.

Or. pl

Изменение 726
Hynek Fajmon 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията, посочени в буква В 
от приложение II, се прилагат от 1 
януари 2013 г.;

Or. en

Обосновка

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Изменение 727
Bogdan Golik 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията, посочени в буква Б и В
от приложение II, се прилагат от 

б) изискванията, посочени в буква Б от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
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1 януари 2014 г.; 2014 г.;

Or. pl

Изменение 728
Constantin Dumitriu 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията, посочени в буква Б и В
от приложение II, се прилагат от 
1 януари 2014 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2014 г., а тези, посочени в буква В се 
прилагат от 2016 г. по отношение на 
Румъния и България.

Or. ro

Обосновка

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Изменение 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията, посочени в буква Б и В
от приложение II, се прилагат от 
1 януари 2014 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2014 г.;

Or. en
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Изменение 730
Bogdan Golik 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията, посочени в буква В 
от приложение II, се прилагат от 1 
януари 2016 г.

Or. pl

Изменение 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Предложение за регламент
Член 113 – параграф 4 – алинея 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията, посочени в буква В 
от приложение II, се прилагат от 1 
януари 2016 г.;

Or. en

Изменение 732
Alyn Smith 

Предложение за регламент
Член 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от бюджетната 2011 
година, се отпуска сума в размер на 
484 млн. EUR като допълнителна 
помощ от Общността за мерки в 
тютюнопроизводителните райони 
съгласно програмите за развитие на
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР, за онези държави-членки, в 
които тютюнопроизводителите са 

заличава се
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получили помощ през 2000 г., 2001 г. и 
2002 г. в съответствие с Регламент 
(EО) № 2075/92 на Съвета.

Or. en

Обосновка

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Изменение 733
Ioannis Gklavakis 

Предложение за регламент
Член 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от бюджетната 2011 
година, се отпуска сума в размер на 
484 млн. EUR като допълнителна 
помощ от Общността за мерки в 
тютюнопроизводителните райони 
съгласно програмите за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР, за онези държави-членки, в 
които тютюнопроизводителите са 
получили помощ през 2000 г., 2001 г. и 
2002 г. в съответствие с Регламент 
(EО) № 2075/92 на Съвета.

Заличава се

Or. el

Обосновка

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.
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Изменение 734
Katerina Batzeli

Предложение за регламент
Член 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от бюджетната 2011 година, се 
отпуска сума в размер на 484 млн. EUR 
като допълнителна помощ от 
Общността за мерки в 
тютюнопроизводителните райони 
съгласно програмите за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР, за онези държави-членки, в 
които тютюнопроизводителите са 
получили помощ през 2000 г., 2001 г. и 
2002 г. в съответствие с Регламент (EО) 
№ 2075/92 на Съвета.

Считано от бюджетната 2011 година, 
единствено и само по избор на 
държавите-членки може да се отпуска 
сума в размер на 484 млн. EUR като 
допълнителна помощ от Общността за 
мерки в тютюнопроизводителните 
райони на съответните държави-
членки, съгласно програмите за 
развитие на селските райони, 
финансирани по ЕЗФРСР. Такива 
прехвърляния могат да извършват, 
когато са направили такъв избор, 
само онези държави-членки, в които 
тютюнопроизводителите са получили 
помощ през 2000 г., 2001 г. и 2002 г. в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 2075/92 на Съвета.

Or. el

Обосновка

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Изменение 735
Brian Simpson, Neil Parish 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 132 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 378/2007
Член 1 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ставките на модулация, прилагани за 
земеделски стопанин, в резултат на 
изпълнението на член 7 от Регламент 
(EО) № XXX/2008 (настоящия 
регламент), минус 5 процентни пункта, 
се приспадат от ставката на 
доброволната модулация, прилагана от 
държавите-членки в изпълнение на 
параграф 4 от този член. Както 
процентът, който трябва да се 
приспадне, така и окончателната 
доброволна модулация, следва да са 
равни или по-високи от 0.

5. Ставките на модулация, прилагани за 
земеделски стопанин, в резултат на 
изпълнението на член 7 от Регламент 
(EО) № XXX/2008 (настоящия 
регламент), минус 5 процентни пункта, 
се приспадат от ставката на 
доброволната модулация, прилагана от 
държавите-членки в изпълнение на 
параграф 4 от този член. Както 
процентът, който трябва да се 
приспадне, така и окончателната 
доброволна модулация следва да са 
равни или по-високи от 0. Въпреки 
това корекциите не следва да водят 
до цялостно намаляване на 
средствата от ЕЗФРСР, които вече 
са отпуснати за програмите за 
развитие на селските райони, както 
се посочва в официалното решение на 
Комисията, с което те се одобряват.

Or. en

Обосновка

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Изменение 736
Alyn Smith 

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 132 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 378/2007
Член 1 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ставките на модулация, прилагани за 
земеделски стопанин, в резултат на 
изпълнението на член 7 от Регламент 
(EО) № XXX/2008 (настоящия 
регламент), минус 5 процентни пункта, 
се приспадат от ставката на 
доброволната модулация, прилагана от 
държавите-членки в изпълнение на 
параграф 4 от този член. Както 
процентът, който трябва да се 
приспадне, така и окончателната 
доброволна модулация, следва да са 
равни или по-високи от 0.

5. Ставките на модулация, прилагани за 
земеделски стопанин, в резултат на 
изпълнението на член 7 от Регламент 
(EО) № XXX/2008 (настоящия 
регламент), минус 5 процентни пункта, 
се приспадат от ставката на 
доброволната модулация, прилагана от 
държавите-членки в изпълнение на 
параграф 4 от този член. Както 
процентът, който трябва да се 
приспадне, така и окончателната 
доброволна модулация следва да са 
равни или по-високи от 0. Въпреки 
това корекциите не следва да водят 
до цялостно намаляване на 
средствата от ЕЗФРСР, които вече 
са отпуснати за програмите за 
развитие на селските райони, както 
се посочва в официалното решение на 
Комисията, с което те се одобряват.

Or. en

Обосновка

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Изменение 737
Bogdan Golik 

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 66, 67, 68, 68a, 69 Въпреки това членове 66, 67, 68, 68a, 69 
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и член 70, параграф 1, буква a), както и 
глави 1 (твърда пшеница), 2 (премия за 
протеинови култури), 4 (плащане на 
площ за ядкови плодове), 8, (енергийни 
култури), 9 (помощи за семена), 10 
(плащане на площ за полски култури), 
10б (помощ за маслинови гори), 10в 
(помощ за тютюн) и 10г (плащане на 
площ за хмел) от дял IV на същия 
регламент продължават да се прилагат 
за 2009 г. 

и член 70, параграф 1, буква a), както и 
глави 1 (твърда пшеница), 2 (премия за 
протеинови култури), 4 (плащане на 
площ за ядкови плодове), 8 (енергийни 
култури), 9 (помощи за семена), 10 
(плащане на площ за полски култури), 
10б (помощ за маслинови гори), 10в 
(помощ за тютюн) и 10г (плащане на 
площ за хмел) от дял IV на същия 
регламент продължават да се прилагат 
за 2009 г. Глава 8 (енергийни култури) 
продължава да се прилага.

Or. pl

Обосновка

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Изменение 738
María Isabel Salinas García 

Предложение за регламент
Член 133 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това членове 66, 67, 68, 68a, 69 
и член 70, параграф 1, буква a), както и 
глави 1 (твърда пшеница), 2 (премия за 
протеинови култури), 4 (плащане на 
площ за ядкови плодове), 8, (енергийни 
култури), 9 (помощи за семена), 10 
(плащане на площ за полски култури), 
10б (помощ за маслинови гори), 10в 
(помощ за тютюн) и 10г (плащане на 
площ за хмел) от дял IV на същия 
регламент продължават да се прилагат 
за 2009 г.

Въпреки това членове 66, 67, 68, 68a, 69 
и член 70, параграф 1, буква a), както и 
глави 1 (твърда пшеница), 2 (премия за 
протеинови култури), 4 (плащане на 
площ за ядкови плодове), 8, (енергийни 
култури), 9 (помощи за семена), 10 
(плащане на площ за полски култури), 
10в (помощ за тютюн) и 10г (плащане 
на площ за хмел) от дял IV на същия 
регламент продължават да се прилагат 
за 2009 г.

Or. es
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Обосновка

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Изменение 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth 

Предложение за регламент
Член 133 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 133а
Проучване на разходите, свързани със 

спазването на законодателството
Комисията извършва проучване с цел 
да се направи оценка на 
действителните разходи на 
земеделските стопани, произтичащи 
от спазването на законодателните 
разпоредби на ЕС в областта на 
околната среда, хуманното 
отношение към животните и 
безопасността на храните, които 
надхвърлят стандартите, 
приложими спрямо вносните 
продукти. Тези законодателни 
разпоредби засягат, наред с другото, 
регламентите и директивите, 
посочени в приложение II, които са в 
основата на системата на 
кръстосано спазване, както и 
стандартите, определени като 
„добри селскостопански и екологични 
условия“ и включени в приложение III, 
които също представляват част от 
изискванията за кръстосано спазване. 
В рамките на проучването се 
извършва оценка на описаните по-горе 
разходи по спазване на 
законодателните разпоредби във 
всички държави-членки. Тези разходи 
могат да варират в отделните 
държави-членки и дори в отделните 
региони в рамките на държавите-
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членки вследствие на различията по 
отношение на техните климатични, 
геоложки, производствени, 
икономически и социални особености.  

Or. en

Обосновка

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 
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