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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт.Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на общи 
правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0306),

– като взе предвид членове 36 и 37 и член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, 
съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0240/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони 
и становищата на комисията по бюджети и на комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6)С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 

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

и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
намаляване на преките плащания 
(„модулация“). Тази система трябва да 
се поддържа на постоянна ставка, 
както и изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея.

Or. fr

Обосновка

Това изменение повтаря разпоредбата, фигурираща в резолюцията на ЕП от 12 март 
2008 г., която беше приета с много голямо мнозинство.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. за 
съжаление не предвиждат 
необходимите средства за укрепване на 
политиката на Общността за развитие на 
селските райони. При тези 
обстоятелства е уместно да се 
мобилизира една част от необходимите 
финансови ресурсис оглед напостепенно 
засилване на процеса на намаляване на 
преките плащания чрез модулация. 

Or. fr

Обосновка

Текстът на това съображение повтаря до голяма степен текста на не едно 
съображения към предложението на Комисията във връзка с развитието на селските 
райони. Не бива да забравяме, че по отношение на първоначалното предложение на 
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Комисията относно финансовите перспективи, беше осъществено намаление от 8 
милиарда при определянето на финансовите перспективи за 2007-2013 г., въпреки че 
Парламентът беше изтъкнал опасността, която крие такова едно намаление. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Следва да се направи така, че едновременно големите бенефициери да допринасят 
повече от малките, но и да се фиксира горна граница за обществените помощи, 
предоставяни на всяко едно стопанство.  При все това следва да се вземе предвид 
наетата работна ръка при определянето на такъв таван.  

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Сумите, получени в резултат на 
прилагането на предвидените от 
настоящия регламент намаления,
съответстващи на модулацията, трябва 
да бъдат разпределени между 
държавите-членки въз основа на 
обективни критерии. Въпреки това, 
удачно е да се предвиди определен 
процент от сумите да остава в 
държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на тавана на помощите,
трябва да бъдат предоставени на 
държавите-членки, в които те са били 
генерирани. 

Or. fr
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Обосновка

При все че модулацията, която засяга всички държави-членки, трябва да има и 
преразпределителна функция, следва сумите, получени от определянето на тавана за 
помощи, което засяга само няколко държави-членки, да бъдат предназначени за 
същата държава, където е бил приложен таванът.  

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Земеделските стопани в новите 
държави-членки получават преки 
плащания, като се спазва механизмът 
на постепенно увеличаване на 
преките плащания. С цел да се 
постигне подходящ баланс между 
мерките на политиките, чиято цел е 
да насърчават устойчиво развиващо 
се земеделие и тези, насочени към 
насърчаване на развитието на 
селските райони, системата за 
модулация не трябва да се прилага в 
новите държави-членки, докато 
равнището на преките плащания, 
приложимо за новите държави-
членки не се изравни с равнището, 
приложимо в другите държави-
членки.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това изменение е свързано с тези, отнасящи се до членове 7 и 10. В действителност, 
разпоредбите, предложени от Комисията по отношение на модулацията в новите 
държави-членки са лишени от смисъл по време на преходния период, освен ако 
предложенията на Комисията свързани със сумите на модулацията, която ще се 
прилага в останалата част на ЕС останат непроменени. 
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това изменение също е свързано с тези, отнасящи се до членове 7 и 10. 
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Управлението на малки суми 
утежнява работата на 
компетентните органи на 
държавите-членки. Схемите за 
подпомагане не правят никакво 
разграничение между земеделските 
стопани, получаващи малки суми и 
тези, получаващи по-значителни 
суми, като изискванията за 
отпускане на помощите и 
административните разпоредби и 
разпоредбите за контрол са едни и 
същи в двата случая. Установяването 
на опростена доброволна схема за 
подпомагане на земеделските 
стопани, получаващи суми до 500 евро 
би позволило този проблем да бъде 
избегнат, като се предвиди 
еднократно плащане на всеки две 
години за земеделските стопани, 
участващи в схемата. Земеделските 
стопани, които получават по-висока 
сума биха могли да участват в 
схемата, при условие, че се съгласят
да приемат по-ниска еднократна 
сума. 

Or. fr

Обосновка

Ежегодното еднократно плащане би намалило значително административните 
разходи и би спомогнало за опростяване на системата. 
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Опитът от последната календарна година показва закъснения при плащанията. 
Земеделските стопани следва най-малкото да получават обезщетения, в случай че 
плащанията са забавени.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С цел постигане на целите на 
общата селскостопанска политика, 
общите схеми за помощи трябва да 
бъдат адаптирани към променящите се 
тенденции, ако е необходимо в кратки 
срокове. Следователно, бенефициерите 
не могат да разчитат, че условията за 
подпомагане ще останат непроменени, и 

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

подготвени за възможно 
преразглеждане на схемите, и по-
специално с оглед на икономическото 
развитие или състоянието на бюджета.

Or. fr

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С Регламент (EО) № 1782/2003 се 
създаде схема за единно плащане, която 
комбинира съществуващите различни 
механизми за подпомагане в единна 
схема за отделени от производството 
преки плащания. Опитът от прилагането 
на схемата за единно плащане показва, 
че някои от нейните елементи могат да 
бъдат опростени в полза на 
земеделските стопани и на 
администрациите. Също така, предвид 
факта, че схемата за единно плащане 
междувременно е въведена от всички 
държави-членки, към които е отправено 
такова искате, редица разпоредби, които 
са свързани с началното й прилагане, са 
остарели и поради това е необходимо да 
бъдат коригирани. В този контекст, в 
някои случаи бе констатирано 
значително неизползване на правата на 
плащане. С цел да се избегне това 
положение и предвид факта, че 
земеделските стопани вече са 
запознати с функционирането на 
схемата за единно плащане, 
първоначално определеният срок за 
пренасочването на неизползваните 
права на плащане към националния 
резерв трябва да бъде намален на две 
години.

(24) С Регламент (EО) № 1782/2003 се 
създаде схема за единно плащане, която 
комбинира съществуващите различни 
механизми за подпомагане в единна 
схема за отделени от производството 
преки плащания. Опитът от прилагането 
на схемата за единно плащане показва, 
че някои от нейните елементи могат да 
бъдат опростени в полза на 
земеделските стопани и на 
администрациите. Също така, предвид 
факта, че схемата за единно плащане 
междувременно е въведена от всички 
държави-членки, към които е отправено 
такова искате, редица разпоредби, които 
са свързани с началното й прилагане, са 
остарели и поради това е необходимо да 
бъдат коригирани. В този контекст, в 
някои случаи бе констатирано 
значително неизползване на правата на 
плащане. С цел да се избегне това 
положение предвиденият срок за 
пренасочването на неизползваните 
права на плащане към националния 
резерв трябва да бъде фиксиран на три 
години.

Or. fr
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Обосновка

Срокът от две години е твърде кратък, следва да се върнем към предвидения от 
Регламент 1782/2003 срок от три години.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Основните елементи на схемата за 
единно плащане трябва да се запазят. 
По-специално определянето на 
национални тавани трябва да гарантира, 
че общото равнище на помощта и 
правата не превишава настоящите 
бюджетни ограничения. Също така
държавите-членки трябва да създадат
национален резерв, който да се 
използва за улесняване на участието на 
нови земеделски стопани в схемата или 
за отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Трябва да се определят 
правата на прехвърляне и използване на 
правата на плащане, за да се избегне 
спекулативното прехвърляне и 
натрупване на права на плащане без 
съответната селскостопанска основа. 

((25) Основните елементи на схемата за 
единно плащане трябва да се запазят. 
По-специално определянето на 
национални тавани трябва да гарантира, 
че общото равнище на помощта и 
правата не превишава настоящите 
бюджетни ограничения. Ако в края на 
дадена бюджетна година се установи, 
че има разминаване между 
действително изплатените права на 
плащане в една държава-членка и 
националния таван, разликата се 
предоставя на националния резерв. 
Държавите-членки следва да могат да 
използват този резерв, който да се 
използва за улесняване на участието на 
нови земеделски стопани, на младите, 
на семейните предприятия или на 
приоритетни земеделски стопани в 
схемата или за отчитане на 
специфичните нужди на някои райони. 
Трябва да се определят правата на 
прехвърляне и използване на правата на 
плащане, за да се избегне 
спекулативното прехвърляне и 
натрупване на права на плащане без 
съответната селскостопанска основа. 

Or. fr
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

избрания от всяка държава-членка 
ритъм и в ограничен размер на 
намаленията, за да се позволи на 
земеделските стопани разумно 
адаптиране към променящите се 
равнища на помощите.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

стопани в сектора на говеждото месо 
постепенно да се адаптират към новите 
договорености за помощи е необходимо 
да се изготви разпоредба за постепенно 
интегриране на специалната премия за 
мъжки животни и на премията за клане 
на едър рогат добитък, с изключение 
на телета.. Поради това, че частично 
обвързаните с производството плащания 
в секторите на плодовете и зеленчуците 
бяха въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

Or. fr

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/2004, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

Or. fr

Обосновка

Животновъдството и по- специално секторът на едрия рогат добитък са изправени 
пред сериозни трудности. Затова следва да бъде запазено подпомагането не само за 
кравите с бозаещи телета, но и за клането на телета. 

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Предоставената на държавите-членки възможност следва да бъде увеличена до 15%, 
като при все това изглежда уместно 10% да могат да бъдат използвани за справяне с 
проблеми като подобряване на качеството за облекчаване на последиците от 
отделянето на помощите в някои особено уязвими сектори и 5% за застраховането 
на реколтата, професионалните организации и взаимоспомагателните фондове с 
оглед гарантирането на адекватна подкрепа за тези три мерки. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Предвид нарастващото значение 
на ефективното управление на 
рисковете, на държавите-членки 
следва да бъде разрешено да използват 
до 5% над техния таван, за да поемат 
част от премиите, плащани от 
земеделските стопани за 
застраховане на реколтата или да 
предоставят финансово обезщетение 
за някои икономически загуби 
свързани с болести по животните 
или по растенията.

Or. fr
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Обосновка

Следва да бъде осигурена адекватна подкрепа за вземането на тези два вида мерки, 
които са необходими за справяне с нестабилността, която може да засегне 
земеделските пазари.  

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) На държавите-членки, които не 
желаят да използват тези 
специфични помощи или част от 
тях, следва да бъде позволено да 
предназначат получените суми за 
укрепване на програмите за развитие 
на селските райони.  При все това, 
тъй като сумите, които остават в 
първия стълб са напълно за сметка на 
общностния бюджет, ако тези суми 
се прехвърлят към втория стълб, 
това би трябвало да е възможно да 
стане без национално съфинансиране. 

Or. fr

Обосновка

Съществуват все повече основания да се освободим от понятията за първи и втори 
стълб.  Не бива да отслабваме единия, за да укрепим другия, а да оползотворяваме 
средствата там, където биха били най-полезни и затова следва да се позволи на 
държавите-членки, които предпочитат да не използват сумите, предвидени от 
членове 68 и 68 а или част от тях, да изберат да укрепят своите програми за 
развитие на селските райони, но без съфинансиране. 
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Сухият фураж е включен в ООП, която подлежи на оценка, резултатите от която 
все още не са известни. Впрочем премахването на обвързаната с производството 
помощ за протеиновите култури крие риска от още по-голямо влошаване на 
ситуацията със спада на култивираните площи. Тези две премахвания биха навредили 
на животновъдството, тъй като съществува опасност това да доведе до липси в 
наличностите на протеинови култури за храненето на животните.  

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1, точка г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) схеми за помощи за земеделските 
стопани, произвеждащи ориз, картофи 
за картофено нишесте, памук, захар, 
плодове и зеленчуци, овче и козе месо, и 
говеждо и телешко месо;

г) схеми за помощи за земеделските 
стопани, произвеждащи ориз, 
протеинови култури, картофи за 
картофено нишесте, памук, захар, 
плодове и зеленчуци, тютюн, овче и 
козе месо, и говеждо и телешко месо;

Or. fr

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2, точка а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) под земеделски стопани, 
имащи право на плащания, се разбира 
земеделски стопани, на които са били 
разпределени или окончателно 
прехвърлени права на плащания;

Or. fr

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2, точка а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) под голям бенефициер се 
разбира физическо или юридическо 
лице, което получава повече от 500 
000 евро под формата на 
плащанията, предвидени в 
приложение І;

Or. fr
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2, точка е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) под регион се разбира държава-
членка, регион в рамките на една 
държава членка или географска зона в 
рамките на дадена държава членка, 
отличаващи се със специфични 
структурни характеристики и/или 
недостатъци, в зависимост от избора 
на съответната държава-членка;

Or. fr

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1, буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) безопасност на работното място,

Or. fr

Обосновка

Уместно е тази разпоредба, която вече присъстваше в предложението на Комисията 
за реформа през 2003 г., да бъде въведена наново.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 6, параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят цялата 
селскостопанска земя и особено земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 

1. Държавите-членки следят цялата 
селскостопанска земя и особено земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
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селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите-членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални изисквания за 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, на базата на рамката, 
определена в приложение III, и като 
вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите площи, 
включително почвено-климатични 
условия, съществуващите системи за 
селско стопанство, селскостопанските 
практики и структурата на фермите. 

селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите-членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални изисквания за 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, на базата на рамката, 
определена в приложение III или на 
други норми, в зависимост от 
присъщите им особености и като 
вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите площи, 
включително почвено-климатични 
условия, съществуващите системи за 
селско стопанство, селскостопанските 
практики и структурата на фермите. 

Or. fr

Обосновка

Уместно е изборът на държавите-членки да не бъде ограничаван до предвидените в 
приложение ІІІ норми, а да им бъде дадена възможността да вземат също така 
предвид присъщите им агрономически особености. 

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 7, параграф 1, буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

Or. fr

Обосновка

Това изменение повтаря разпоредбата, фигурираща в резолюцията на ЕП от 12 март 
2008 г., която беше приета с много голямо мнозинство. 
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7, параграф 1, буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 2010: 9 %, б) 2010: 5 %,

Or. fr

Обосновка

Това изменение повтаря разпоредбата, фигурираща в резолюцията на ЕП от 12 март 
2008 г., която беше приета с много голямо мнозинство.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7, параграф 1, буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 2011: 11 %, в) 2011: 5 %,

Or. fr

Обосновка

Това изменение повтаря разпоредбата, фигурираща в резолюцията на ЕП от 12 март 
2008 г., която беше приета с много голямо мнозинство.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 7, параграф 1, буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 2012: 13 % г) 2012: 5 %

Or. fr
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Justification

Това изменение повтаря разпоредбата, фигурираща в резолюцията на ЕП от 12 март 
2008 г., която беше приета с много голямо мнозинство.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7, параграф 2, точка -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- a) за суми в размер между 10 000 EUR 
и 99 999 EUR, с 1 процентни пункта, 

Or. fr

Обосновка

В своята резолюция от 12 март ЕП предложи с внушително мнозинство прогресивна 
модулация с прецизно обозначаване на праговете; уместно е неговите насоки да бъдат 
изложени и тук. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7, параграф 2, буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за суми в размер между 100 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 3 процентни пункта,

a) за суми в размер между 100 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 2 процентни пункта, 

Or. fr

Обосновка

В своята резолюция от 12 март ЕП предложи с внушително мнозинство прогресивна 
модулация с прецизно обозначаване на праговете; уместно е неговите насоки да бъдат 
изложени и тук.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7, параграф 2, буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за суми в размер между 200 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 6 процентни пункта,

б) за суми в размер между 200 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 3 процентни пункта,

Or. fr

Обосновка

В своята резолюция от 12 март ЕП предложи с внушително мнозинство прогресивна 
модулация с прецизно обозначаване на праговете; уместно е неговите насоки да бъдат 
изложени и тук.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7, параграф 2, буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за суми в размер 300 000 EUR или 
повече, с 9 процентни пункта.

в) за суми в размер 300 000 EUR или 
повече, с 4 процентни пункта.

Or. fr

Обосновка

В своята резолюция от 12 март ЕП предложи с внушително мнозинство прогресивна 
модулация с прецизно обозначаване на праговете; уместно е неговите насоки да бъдат 
изложени и тук.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 7, параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Максималният размер на 
плащанията, предвидени в 
приложение І е фиксиран на 500 000 
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евро на стопанство. 

Or. fr

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7, параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 б В отклонение от разпоредбите на 
параграф 2а дадена държава-членка 
може, за определена календарна 
година, да реши да прибави към този 
таван разходите за заплати, 
изплащани на работещите, които 
подлежат на  социално осигуряване, в 
рамките на съответната година. 

Or. fr

Justification

При все, че е необходимо определянето на таван за помощи на стопанство, това 
трябва да стане като се вземе предвид факторът работна ръка. 

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 7, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 1 и 2 не се прилагат за 
преките плащания, които се дават на 
земеделските стопани от френските 
отвъдморски департаменти, от 
Азорските острови и от островите 
Мадейра, както и на тези от Канарските 
и Егейските острови.

3. Параграф 1, 2 и 2а не се прилагат за 
преките плащания, които се дават на 
земеделските стопани от френските 
отвъдморски департаменти, от 
Азорските острови и от островите 
Мадейра, както и на тези от Канарските 
и Егейските острови.

Or. fr
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 9, параграф 2, уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, които съответстват на 
намалението от 5 процентни пункта, 
се предоставят на засегнатите държави-
членки, в съответствие с процедурата, 
определена в член 128, параграф 2, въз 
основа на следните критерии:

Сумите, които се получават след 
прилагането на модулацията, се 
предоставят на засегнатите държави-
членки, в съответствие с процедурата, 
определена в член 128, параграф 2, въз 
основа на следните критерии:

Or. fr

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 9, параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Останалата сума, получена в 
резултат на прилагането на член 7, 
параграф 1 и сумите, получени в 
резултат на прилагането на член 7, 
параграф 2, се определят за 
държавата-членка, в която са били 
набрани съответните суми, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 128, параграф 2. Те се 
използват съгласно член 69, параграф 5а 
от Регламент (ЕИО) № 1698/2005.

4. Сумите, получени в резултат на 
прилагането на член 7, параграфи 2 и 
2а, се използват съгласно член 69, 
параграф 5а от Регламент (ЕИО) 
№ 1698/2005.

Or. fr

Обосновка

Тези суми трябва да бъдат използвани с предимство за финансирането на дейности, 
свързани с новите предизвикателства.  
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 9, параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Сумите, получени от прилагането 
на член 7, параграф 2а се предоставят 
на държавата-членка, в която са били 
генерирани, съгласно процедурата, 
посочена в член 128, параграф 2.  

Or. fr
Обосновка

Сумите, получени след прилагането на тавана трябва да бъдат използвани в рамките 
на държавата-членка, в която са били генерирани. 

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Член 7 се прилага единствено за 
земеделските стопани в новите 
държави-членки за всяка една 
календарна година, ако равнището на 
преките плащания, приложимо в 
съответната държава-членка за тази 
календарна година съгласно член 110, е 
не по-ниско от равнището в 
държавите-членки, различни от 
новите държави-членки, като се 
вземат предвид всички намаления, 
прилагани съгласно член 7, параграф 1.

Всяка сума, получена в резултат на 
прилагането на член 68, се определя за 
държавата-членка, в която са били 
набрани съответните суми, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 128, параграф 2. Те се 
използват съгласно член 69, параграф 
5а от Регламент (ЕИО) № 1698/2005.

2. Ако член 7 се прилага за 
земеделските стопани в новите 
държави-членки, приложимият 
процент съгласно член 7, параграф 1 
се ограничава до разликата между 
равнището на преките плащания, 
приложимо съгласно член 110, и 
равнището в държавите-членки, 
различни от новите държави-членки, 
като се вземат предвид намаленията, 



PR\727224BG.doc 35/96 PE407.775v01-00

BG

прилагани съгласно член 7, параграф 1.
3. Когато намаленията, посочени в 
член 7, се прилагат за земеделските 
стопани в новите държави-членки, на 
съответния земеделски стопанин не 
се отпускат допълнителните 
национални преки плащания съгласно 
посоченото в член 120. 
4. Останалата сума, получена в 
резултат на прилагането на член 7, 
параграф 1 и 2 се определя за 
държавата-членка, в която са били 
набрани съответните суми, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 128, параграф 2. Те се 
използват съгласно член 69, параграф 
5а от Регламент (ЕИО) № 1698/2005.

Or. fr

Обосновка

Това изменение е свързано с тези, отнасящи се до член 7, параграф 1. В 
действителност, разпоредбите, предложени тук от Комисията по отношение на 
модулацията в новите държави-членки са лишени от смисъл по време на преходния 
период, освен ако предложенията на Комисията свързани със сумите на модулацията, 
която ще се прилага в останалата част на ЕС останат непроменени.  Впрочем, 
новите държави-членки, които не желаят да използват, било то частично или изцяло, 
предоставените от членове 68 и 68а възможности, трябва да могат да предназначат 
получените оттам средства за мерки, свързани с развитието на селските райони и то 
без съфинансиране. 

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията и 
изключванията в случай на 
несъответствие с глава 1, постъпват в 
сметките на ЕФГЗ. Държавите-членки 
могат да задържат за себе си 50 % от 
тези суми. Така получените суми са 
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предназначени за националния резерв.

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки трябва да бъдат насърчавани да бдят над зачитането на 
аграрноекологичните мерки, без обаче събраните средства да бъдат използвани 
другаде, освен в селскостопанския сектор.  

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 28, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат, за целите на 
прилагането на общностни или 
национални схеми за подпомагане, 
различни от изброените в приложение 
VI, да включват в своите процедури за 
управление и контрол един или повече 
елементи на интегрираната система.

2. не се отнася за българския текст

Or. fr

Обосновка

Става дума за поправяне на грешка в текста на Комисията. 

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а
Опростена схема

1. Държавите-членки могат да 
въведат опростена схема. Участието 
в тази схема е избирателно и се 
прилага единствено при изрична 
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молба от страна на кандидата.
2. Кандидатите имат достъп до 
схемата, при условие, че са получили 
поне една от предвидените в 
приложение І помощи в течение на 
всяка една от предходните три 
години преди годината на подаване на 
молбата.

3. Сумата, която може да получи 
един земеделски стопанин според 
схемата е по-високата от следните 
две суми:
a) средната стойност от сумите, 
получени в течение на трите 
последни години, предшестващи 
молбата; или
б) сбора на сумите, получени през 
последната година, предшестваща 
годината на подаване на молбата.
4. Посочената в параграф 3 сума не 
надвишава 500 евро. 
Сумата, свързана с опростената 
схема се изплаща еднократно, веднъж 
на всеки две години, считано от 
годината, в която е подадена молбата 
за участие в схемата. Сумата не 
надвишава 1 000 евро.  
Кандидатите, които биха имали 
право на по-висока сума в рамките на 
схемата за единно плащане или на 
каквато и да било друга помощ, 
предвидена в приложение І, могат да 
изберат да участват в опростената 
схема при условие, че приемат да 
получават, веднъж на две години, 
еднократна сума, която да не 
надвишава този таван.
Бенефициерите на опростения режим 
могат да се откажат от него според 
условията, постановени в [регламент 
за приложение]
5. Управлението на опростената 
схема може да бъде осигурено от 
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интерпрофесионални организации, 
организации на производителите, 
земеделски кооперативи и /или други 
частни организации, упълномощени 
от съответната държава-членка. 

Or. fr

Обосновка

Една опростена схема, основана на еднократни изплащания на всеки две години е в 
състояние да ограничи административните разходи, свързани с изплащането на 
общностните помощи, без да изключва малките бенефициери.  

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 30, параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. fr



PR\727224BG.doc 39/96 PE407.775v01-00

BG

Обосновка

За финансовата граница, опростена схема е предложена посредством изменението, 
отнасящо се до член -29. За ограниченията на площта, следва да бъде запазена 
валидната в момента схема. 

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 30, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Изплащането на помощи на бенефициери, които имат твърде далечна връзка с 
производствената селскостопанска дейност, следва да бъде сведено до минимум.  

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 31, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Плащанията се извършват два пъти 
годишно в периода от 1 декември до 30 
юни на следващата календарна година и 
включват изплащането на лихва при 
пазарен процент върху дължимата 



PE407.775v01-00 40/96 PR\727224BG.doc

BG

сума от 1 март на следващата 
календарна година. 

Or. en

Обосновка

Опитът от последната календарна година показва закъснения при плащанията. 
Земеделските стопани следва най-малкото да получават обезщетения, в случай че 
плащанията са забавени. 

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 31, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Плащанията, под формата на 
максимум две периодични плащания, 
по схемите за подпомагане, изброени в 
приложение I, не може се извършват 
преди да е приключил контролът във 
връзка с условията за допустимост, 
осъществяван съгласно член 22 от 
страна на държавите-членки. Първото 
периодично плащане, включващо 
максимум 50% от изчислената обща 
сума за изплащане може да бъде 
извършено преди приключването на 
контрола.

Or. en

Обосновка

Принципът на допустимост за получаване на средства има смисъл само след 
извършването на контрола. Въпреки това докладчикът по становище би предпочел 
част от сумата да бъде изплащана предварително.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат всякакви специфични 
разпоредби в отделните схеми за 
подпомагане, не се извършват никакви 
плащания в полза на бенефициери, за 
които е установено, че изкуствено са 
създали условията за получаването на 
такива плащания с цел 
облагодетелстване, в противоречие с 
целите на въпросната схема за 
подпомагане.

Без да се засягат всякакви специфични 
разпоредби в отделните схеми за 
подпомагане, не се извършват никакви 
плащания в полза на бенефициери, за 
които е установено, че изкуствено са 
създали условията за получаването на 
такива плащания или избягването на 
предвидените от член 7 намаления с 
цел облагодетелстване, в противоречие 
с целите на въпросната схема за 
подпомагане.

Or. fr

Обосновка

Става дума да бъдат порицани също и онези, които биха искали да заобиколят 
модулацията. 

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Схемите за подпомагане, изброени в 
приложение I, се прилагат без да се 
изключва възможността за 
преразглеждане в съответствие с 
предвидените от договора процедури, 
предвид икономическата конюнктура и 
бюджетната ситуация.

Or. fr

Обосновка

Не е уместно да се предоставя на Комисията възможността да може сама да 
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променя по свое усмотрение правилата на играта.  

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 34, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия дял, под 
земеделски стопани, имащи право на 
плащания, се разбира земеделски 
стопани, на които са били 
разпределени или окончателно 
прехвърлени права на плащания.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това определение вече присъства в член 2, който повтаря необходимите за 
разбирането на настоящия регламент определения. 

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 37, алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правата на плащане за хектар не се 
променят, освен ако е предвидено друго.

1. Правата на плащане за хектар не се 
променят, освен ако е предвидено друго.

Or. fr

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 37, алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 

2. Ако земеделски производител, 
получил пряко плащане през 
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параграф 2 от настоящия регламент,
изготвя подробни правила за 
изменение на правата на плащане, и 
по-специално в случай на частични 
права.

референтния период, промени 
правния си статут или наименование 
през този период или до 31 декември 
на годината, предхождаща тази на 
прилагането на схемата на единно 
плащане, той има достъп до схемата 
на единно плащане при същите 
условия като този, който 
първоначално е управлявал 
стопанството.
3. В случай на сливания през 
референтния период или не по-късно 
от 31 декември на годината, 
предхождаща тази на прилагането на 
схемата на единно плащане, 
земеделският производител, който 
управлява новосъздаденото 
стопанство, има достъп до схемата 
на единно плащане при същите 
условия като земеделският 
производител, който първоначално е 
управлявал стопанството.
В случай на разделяния през 
референтния период или не по-късно 
от 31 декември на годината, 
предхождаща тази на прилагането на 
схемата на единно плащане, 
земеделските производители, които 
управляват новосъздадените 
стопанства, имат достъп до схемата 
на единно плащане при същите 
условия като земеделския 
производител, който първоначално е 
управлявал стопанството.

Or. fr

Обосновка

Тук повтаряме предвидените в регламент 1782/2003 разпоредби, които са много по-
ясни и точни.  
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 41, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При необходимост държавите-членки 
прилагат линейно намаляване на 
стойността на правата, с цел да се 
осигури спазването на този таван.

2. При необходимост държавите-членки 
прилагат процентно линейно 
намаляване на стойността на правата, с 
цел да се осигури спазването на този 
таван.

Or. fr

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 42, параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки създават 
национален резерв, който съдържа 
разликата между таваните, определени в 
приложение VIII, и общата стойност на 
всички разпределени права на плащане.

1. Държавите-членки създават 
национален резерв, който съдържа 
разликата между таваните, определени в 
приложение VIII, и общата стойност на 
всички разпределени права на плащане,
като към него евентуално се добавят 
суми, получени от прилагането на 
член 27.

Or. fr

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 42, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в края на дадена бюджетна 
година се установи, че общият размер 
на действително изплатените права 
на плащане в една държава-членка е 
по-малък от предвидения в 
приложение VIII национален таван, 
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разликата се предоставя на 
националния резерв.

Or. fr

Обосновка

До момента парите, които не са изразходвани се връщат в трезора на държавата-
членка и могат да бъдат използвани за цели, нямащи никаква връзка със земеделския 
сектор; затова следва парите, които първоначално са били предвидени за земеделския 
сектор да бъдат оползотворени именно в земеделския сектор.  .

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 42, параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да използват 
националния резерв, за да предоставят, 
приоритетно и съгласно обективни 
критерии, права на плащане на 
земеделските стопани, които започват
своята селскостопанска дейност, така че 
да гарантират равнопоставеност на 
земеделските стопани и да 
предотвратяват нарушаване на 
пазарните принципи и изкривяване на 
конкуренцията. 3.

2. Държавите-членки могат да използват 
националния резерв, за да предоставят, 
съгласно обективни критерии, права на 
плащане на земеделските стопани, 
които упражняват своята 
селскостопанска дейност, така че да 
гарантират равнопоставеност на 
земеделските стопани и да 
предотвратяват нарушаване на 
пазарните принципи и изкривяване на 
конкуренцията. 3. Държавите-членки 
могат да дадат предимство по-
специално на новодошлите, на 
младите земеделски стопани, на 
семейните стопанства или на други 
приоритетни земеделски стопани.

Or. fr

Обосновка

Като цяло тук се повтарят същите критерии като тези, използвани от Комисията в 
член 95 (Национален резерв за правата на премия)
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Изменение 59

Предложение за регламент
Член 42, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки. 
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всяко право на плащане, което не е 
било активирано в период от 3 години, 
преминава към националния резерв, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила и извънредни 
обстоятелства по смисъла на член 36, 
параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Срокът от две години е твърде кратът. През 2003 г. Комисията беше предложила 
пет години, което беше твърде много и накрая беше определен срок от 3 години; 
следователно би било уместно да се върнем към срока, фигуриращ в регламент 
1782/2003.  

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 46 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 46, алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Намаляването на стойността на всяко 
право на плащане не надвишава 50 % от 
разликата между неговата начална и 
крайна стойност. 

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 46 - алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки могат да решат да 
приложат коригирането на правата на 
плащане в подходящото географско 
местоположение, което се определя 
съгласно обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии, като 
например неговата институционална 
или административна структура,
регионалния селскостопански 
потенциал и/или специфичните
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потенциал. структурни недостатъци на 
определен географски район. 

Or. fr

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите-членки определят 
регионите в съгласно обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии, като например тяхната 
институционална или административна 
структура, регионалния 
селскостопански потенциал и/или 
специфичните структурни 
недостатъци на определен географски 
район.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки обаче могат да 
въведат други ясно определени 
критерии, като качеството на 
производителя или заетостта в 
селското стопанство и/или селския 
район, за да гарантира 
териториалното сближаване, 
разнообразието и динамизма на 
селските райони.
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Or. fr

Обосновка

Заетостта, както и други фактори, трябва да могат да се вземат предвид, както се 
предвижда в точка 6 от Приложение 2 на Решение 1994/800 относно СТО.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.
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Изменение 67

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В надлежно обосновани случи, 
държавите-членки, които са въвели 
схемата за единно плащане в 
съответствие с раздел 1 на глава 5 от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003, 
могат да решат, до 1 август 2009 г. най-
късно, и като действат в съответствие с 
общите принципи на правото на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно този раздел, като 
ги изменят постепенно, в съответствие с 
най-малко три предварително 
установени годишни етапа и
обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии.

2. В надлежно обосновани случи, 
държавите-членки, които са въвели 
схемата за единно плащане в 
съответствие с раздел 1 на глава 5 от 
дял III от Регламент (EО) № 1782/2003, 
могат да решат, до 1 август 2009 г. най-
късно, и като действат в съответствие с 
общите принципи на правото на 
Общността, да преминат от 2010 г. 
нататък към приравняване на 
стойността на правата на плащане, 
установени съгласно този раздел, като 
ги изменят постепенно, в съответствие с 
обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Намаляването на стойността на всяко 
право на плащане, предвидено съгласно 
параграфи 1 и 2, не надвишава 50 % от 
разликата между неговата начална и 
крайна стойност.

Or. fr
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Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки могат да решат да 
приложат параграфи 1, 2 и 3 на 
подходящото географско 
местоположение, което се определя 
съгласно обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии, като 
например неговата институционална 
или административна структура и/или
регионалния селскостопански 
потенциал. 

4. Държавите-членки могат да решат да 
приложат коригирането на правата на 
плащане в подходящото географско 
местоположение, което се определя 
съгласно обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии, като 
например неговата институционална 
или административна структура,
регионалния селскостопански 
потенциал и/или специфичните 
структурни недостатъци на 
определен географски район. 

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде позволена по-голяма гъвкавост на държавите-членки.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 54 - алинея 1

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.

Държавите-членки могат да запазят до 
100 % 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.
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Or. fr

Обосновка

Сектора на овчето и козето месо се намира в състояние на криза с безпрецедентни 
мащаби, поради което са необходими решителни мерки на същото равнище, като 
предвидените по отношение на кравите с бозаещи телета. Освен това изменението е 
в съответствие с резолюцията на Европейския парламент относно бъдещето на 
сектора на овчето и козето месо, приета на 19 юни.

Изменение 71

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. Държавите-членки, които:

a) 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.

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 

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 
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тавана, определен в съответствие с 
член 53, параграф 2.

тавана, определен в съответствие с 
член 53, параграф 2.

б) в съответствие с член 68, параграф 
1, 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 клане 
на телета, посочена в приложение VI 
на този регламент, годишно 
предоставят допълнително плащане 
на земеделските стопани. 
Допълнителното плащане се отпуска 
при клането на 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. fr

Обосновка

Освен за премията за крави с бозаещи телета, в случая става дума за запазване на 
обвързването на помощта с производството за премията за клане на телета, като 
без тази мярка сектора би бил поставен под сериозна заплаха.

Изменение 72

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 

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 
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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. 

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 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. fr

Обосновка

Това изменение е следствие от предходното.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка нова държава-членка следва да 
премине към линейно процентно 
занижаване на нейния национален 
таван, с цел създаването на национален 
резерв.

1. Всяка нова държава-членка следва да 
премине към линейно процентно 
занижаване на нейния национален 
таван, с цел създаването на национален 
резерв, към който евентуално се 
добавят сумите, получени в резултат 
на прилагането на член 27.

Or. fr
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. През първата година от прилагането 
на схемата за единно плащане, на 
основата на обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии и по начин, 
който гарантира еднакво отношение към 
земеделските стопани и избягване 
нарушенията на пазарните принципи и 
изкривяването на конкуренцията, 
новите държави-членки могат да 
използват националния резерв за 
разпределяне на права на плащания на 
земеделски стопани в специфични 
сектори, намиращи се в особено 
положение в резултат на прехода към 
схемата за единно плащане. 

3. През първата година от прилагането 
на схемата за единно плащане, на 
основата на обективни и осигуряващи 
равнопоставеност критерии и по начин, 
който гарантира еднакво отношение към 
земеделските стопани и избягване 
нарушенията на пазарните принципи и 
изкривяването на конкуренцията, 
новите държави-членки могат да 
използват националния резерв за 
разпределяне на права на плащания на 
земеделски стопани в специфични 
сектори, намиращи се в особено 
положение в резултат на прехода към 
схемата за единно плащане. 
Държавите-членки могат да дадат 
предимство по-специално на 
новодошлите, на младите земеделски 
стопани, на семейните стопанства 
или на други приоритетни земеделски 
стопани.

Or. fr

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Новите държави-членки могат да 
използват националния резерв с цел да 
разпределят, на основата на обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии и по начин, който гарантира 
еднакво отношение към земеделските 
стопани и избягване нарушенията на 
пазарните принципи и изкривяването на 
конкуренцията, права на земеделските 

5. Новите държави-членки могат да 
използват националния резерв с цел да 
разпределят, на основата на обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии и по начин, който гарантира 
еднакво отношение към земеделските 
стопани и избягване нарушенията на 
пазарните принципи и изкривяването на 
конкуренцията, права на земеделските 
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стопани в районите, в които се 
изпълняват програми за 
преструктуриране и/или развитие, 
свързани с една или друга форма на 
държавна намеса, за да се избегне 
изоставяне на земята и/или за да бъдат 
компенсирани специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези райони. 6.

стопани в районите, в които се 
изпълняват програми за 
преструктуриране и/или развитие, 
свързани с една или друга форма на 
държавна намеса, за да се избегне 
изоставяне на земята и/или за да бъдат 
компенсирани специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези райони. 6. 
Държавите-членки могат да дадат 
предимство по-специално на 
новодошлите, на младите земеделски 
стопани, на семейните стопанства 
или на други приоритетни земеделски 
стопани.

Or. fr

Изменение 76

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 
основно 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.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се остави известна свобода на действие на държавите-членки, тъй 
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като извършването на подобно прехвърляне с точност до евро може да се окаже 
трудно.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 66 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сумите, които са предоставени за 
обвързана с производството помощ, 
съгласно схемите, посочени в точка II от 
приложение X, се разпределят от 
държавите-членки между земеделските 
стопани във въпросните сектори 
пропорционално на помощта, която тези 
стопани получават, по съответните 
схеми за помощи през периода 2000—
2002 г. Държавите-членки могат, обаче, 
да изберат по-скорошен представителен 
период в съответствие с 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.

Сумите, които са предоставени за 
обвързана с производството помощ, 
съгласно схемите, посочени в точка II от 
приложение X, се разпределят от 
държавите-членки основно между 
земеделските стопани във въпросните 
сектори пропорционално на помощта, 
която тези стопани получават, по 
съответните схеми за помощи през 
периода 2000—2002 г. Държавите-
членки могат, обаче, да изберат по-
скорошен представителен период в 
съответствие с 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.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се остави известна свобода на държавите-членки, тъй като 
извършването на подобно прехвърляне с точност до евро може да се окаже трудно.  
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Изменение 78

Предложение за регламент
Глава 5 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СПЕЦИФИЧНА ПОМОЩ СПЕЦИФИЧНИ ПОМОЩИ

Or. fr

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 68 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи правила Допълнителни плащания

Or. fr

Изменение 80

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 и в сектора на ориза 
в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области, както и 
производителите на говеждо, овче и 
козе месо,
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Or. fr

Обосновка

Зонирането следва да бъде премахнато, тъй като тези производства на 
животновъдството преживяват период на дълбока криза, която не се ограничава до 
определени зони. Освен това, що се отнася до сектора на овчето и козето месо, това 
се вписва в линията, възприета от Европейския парламент в неговата резолюция 
относно бъдещето на сектора на овчето и козето месо, приета на 19 юни 2008 г.

Изменение 81

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, 
като може да се даде предимство по-
специално на новодошлите, на 
младите земеделски стопани, на 
семейните стопанства или на други 
приоритетни земеделски стопани,

Or. fr

Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за да се предостави помощ за 
хектари, отговарящи на условията за 
предоставяне на помощи, за които не 
съществуват никакви права на 
плащане, 
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Or. fr

Обосновка

Определени държави-членки могат да решат да вземат предвид земите, 
предназначени за производство на плодове и зеленчуци, следователно става дума за 
предоставяне на свобода на избор. 

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 1 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Естествено не става дума за премахване на тази мярка, а за изместването й в 
специален член, с оглед гарантиране на подходяща подкрепа и на възможност за 
развитието й в рамките на единната ООП. 

Изменение 84

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. 2. 

заличава се 

Or. fr
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Обосновка

Естествено не става дума за премахване на тази мярка, а за изместването й, заедно 
със застраховането на реколтата, в специален член, с оглед гарантиране на 
подходяща подкрепа и на възможност за развитието им в рамките на единната ООП. 

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
производство.

Or. fr

Обосновка

Става дума за оказване на подкрепа на сектори в затруднено положение, а не за 
даване на възможност за увеличаване на производството в тези сектори. 

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 3 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Следва да могат да се комбинират множество мерки по отношение на някои сектори 
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в затруднено положение, с оглед осигуряване на тяхната устойчивост.

Изменение 87

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. fr

Обосновка

Текстът се измества в уводното изречение на този параграф.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и д), се ограничава до 2,5 % от 
националните тавани, посочени в 
член 41, като държавите-членки 
могат да определят подлимити за 
определена мярка.

4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, букви 
a) и б), се ограничава до процент в 
съответствие с Решение на Съвета 
94/800/ЕО от 22 декември 1994 година 
относно сключването от името на 
Европейската общност, що се отнася 
до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1986-1994 
г.)1 (ОВ L 336 от 23.12.1994 г.). 
Държавите-членки могат да определят 
подлимити за определена мярка.
__________
1 ОВ L 336 от 23.12.1994 г., стр. 1.

Or. fr
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Обосновка

Процентът, определен от Комисията, е напълно изкуствен и така или иначе ще може 
да се фиксира трайно само след постигане на окончателното споразумение по 
законодателното предложение. Единствено сигурно е, че подкрепата трябва да бъде 
в съответствие с ангажиментите, поети от Европейската общност в рамките на 
многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг, по-специално що се 
отнася до разпоредбите „синя кутия” и клаузата "de minimis". 

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 5 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1, букви a) и г) е се 
предоставя под формата на годишни 
допълнителни плащания,

a) параграф 1, буква a) се предоставя 
под формата на годишни допълнителни 
плащания,

Or. fr

Обосновка

Вж. обосновката към член 68, параграф 1, буква г). 

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 5 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в параграф 1, буква д) под формата 
на компенсационни плащания 
съгласно посоченото в член 70.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Вж. обосновката към член 68, параграф 1, буква д). 
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Изменение 91

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Прехвърлянето на права на 
плащане с увеличена единична 
стойност и на допълнителни права 
на плащане, посочени в параграф 5, 
буква в) може да се разреши 
единствено, ако прехвърлените права 
са придружени от прехвърляне на 
еквивалентен брой хектари. 

заличава се

Or. fr

Обосновка

Всички ограничения по схемата за единно плащане бяха отменени и следователно не е 
необходимо да бъдат въвеждани отново, като се създават излишни усложнения.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Помощта за мерките, посочени в 
параграф 1 е съвместима с други 
мерки и политики на Общността.

7. Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2), определя условията за 
предоставяне на помощта, посочена в 
този раздел, и по-специално с оглед на 
гарантиране на съответствие с други 
мерки и политики на Общността.

Or. fr

Обосновка

Отнася се за изясняване и рационализиране на текста.
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Изменение 93

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 7 а (нов)  

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Държавите-членки информират 
предварително Комисията относно 
предвидените мерки и такси.

Or. fr

Обосновка

Ако следва да бъде приложен принципът на субсидиарност, то е важно държавите-
членки да информират Комисията за мерките, които възнамеряват да предприемат. 

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 8 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1, букви a), б), в) и г), като 
пристъпват към линейно намаляване на 
правата, определени за земеделските 
стопани и/или от националния резерв,

a) параграф 1, букви a), б) и в), като 
пристъпват към линейно намаляване на 
правата, определени за земеделските 
стопани, и/или от националния резерв,

Or. fr

Обосновка

Вж. обосновката към член 68, параграф 1, буква г).

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 8 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1, буква д) като заличава се



PR\727224BG.doc 67/96 PE407.775v01-00

BG

пристъпват, ако е необходимо, към 
линейно намаляване на едно или 
няколко плащания, които трябва да 
бъдат направени на бенефициерите 
на съответните плащания съгласно 
този раздел и в рамките на 
ограниченията, определени в 
параграфи 1 и 3.

Or. fr

Обосновка

Вж. обосновката към член 68, параграф 1, буква д).

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 128, 
параграф 2), определя условията за 
предоставяне на помощта, посочена в 
този раздел, и по-специално с оглед на 
гарантиране на съответствие с други 
мерки и политики на Общността, и 
за избягване на натрупването на 
помощи.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Параграф, изместен в параграф 7.
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Изменение 97

Предложение за регламент
Член 68 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68 а
Подпомагане в рамките на единната 
ООП (обща организация на пазара)
1. До 1 август на всяка година, преди 
да бъдат приложени разпоредбите на 
настоящия член, държавите-членки 
могат да вземат решение да 
използват, считано от 2010 г., до 5 % 
от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани: 
a) под формата на вноски за 
премиите за застраховане на 
селскостопанските култури; 
б) под формата на вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и 
растенията.
2. Помощ за мерките, посочени в:
a) параграф 1, буква a) се предоставя 
под формата на годишни 
допълнителни плащания;
б) параграф 1, буква б) се предоставя 
под формата на компенсационни 
плащания. 
3. Държавите-членки предвиждат 
финансовите средства, необходими за 
отпускане на помощта, посочена в:
a) параграф 1, буква a), като 
пристъпват към линейно намаляване 
на правата, определени за 
земеделските стопани, и/или от 
националния резерв;
б) параграф 1, буква б), като 
пристъпват, ако е необходимо, към 
линейно намаляване на едно или 
няколко плащания, които трябва да 
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бъдат направени в полза на 
съответните бенефициери съгласно 
разпоредбите на този раздел. 
4. Помощта, предоставяна съгласно 
мерките, посочени в параграф 1, буква 
б), се ограничава до процент в 
съответствие с Решение 94/800/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде осигурена адекватна подкрепа за вземането на тези два вида мерки, 
които са необходими за справяне с нестабилността, която може да засегне 
земеделските пазари.  По същите причини те следва да бъдат интегрирани в рамките 
на единната ООП. 

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 68 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68 б
Свързваща клауза

1. Държавите-членки, които не 
прилагат изцяло или отчасти членове 
68 и 68а могат да разпределят 
неусвоените суми за мерки във връзка 
с планирането на развитието на 
селските райони съгласно правилата, 
установени в Регламент (ЕО) № 
378/2007. Те се използват съгласно 
член 69, параграф 5а от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 и без финансовото 
участие на държавата-членка, в 
която са били генерирани. 

Or. fr

Обосновка

Макар докладчикът, в съответствие с резолюцията на ЕП от 12 март, да предлага 



PE407.775v01-00 70/96 PR\727224BG.doc

BG

намаляване на прехвърлянията към втория стълб, той не възнамерява да лиши от 
средства развитието на селските райони. Следователно е удачно да се разреши на 
държавите-членки, които желаят да не използват изцяло или отчасти сумите по 
членове 68 и 68а, да се спрат на укрепване на програмите за развитие на селските 
райони. При все това, тъй като сумите, които остават в първия стълб не трябва да 
бъдат обект на съфинансиране, ако тези суми се прехвърлят към втория стълб, това 
трябва да може да се извърши без съфинансиране. 

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69 заличава се
Застраховка на реколтата

1. Държавите-членки могат да 
направят финансови вноски за 
премиите за застраховка на 
реколтата срещу загуби, причинени 
от неблагоприятни климатични 
събития.
За целите на този член 
„неблагоприятно климатично 
събитие“ означава климатични 
условия, които може да бъдат 
приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, 
дъжд или суша, които унищожават 
над 30 % от средногодишната 
продукция на даден земеделски 
стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем 
за три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се 
изключват най-високият и най-
ниският показател.
2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се 
определя на 60 % от дължимата 
премия за застраховка. Държавите-
членки могат да решат да увеличат 
своята финансова помощ на 70 %, 
вземайки предвид ситуацията в 



PR\727224BG.doc 71/96 PE407.775v01-00

BG

съответния сектор.
Държавите-членки могат да 
ограничат размера на премията, 
която е допустима за финансова 
помощ, като приложат съответни 
тавани.
3. Покриване от застраховката за 
реколтата има само когато 
неблагоприятното климатично 
събитие е било официално признато 
като такова от компетентен орган 
на съответната държава-членка. 
4. Застрахователните плащания 
компенсират не повече от общия 
размер на разходите за 
отстраняването на загубите, 
посочени в точка 1 и не са свързани с 
определяне на типа или 
количеството на бъдещото 
производство.
5. Всяка финансова помощ се изплаща 
директно на засегнатия земеделски 
стопанин.
6. Разходите на държавите-членки за 
отпускане на финансови помощи се 
съфинансират от Общността от 
фондовете, посочени в член 68, 
параграф 1 при ставка 40 % от 
сумите, допустими за премия за 
застраховка, определени в 
съответствие с параграф 2 от този 
член. 
Първа алинея не засяга никакви права 
на държавите-членки относно 
участието им във финансирането на 
финансова помощ изцяло или 
отчасти чрез задължителни системи 
за колективна отговорност в 
съответните сектори.
7. Финансовата подкрепа не може да 
представлява пречка за 
функционирането на вътрешния 
пазар на застрахователни услуги. 
Финансовата подкрепа не е 
ограничена до застраховките, 
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предоставяни от едно 
застрахователно дружество или една 
група дружества или не трябва да е 
обвързана с условие за сключване на 
застрахователен договор със 
застрахователно дружество, 
установено в съответната държава-
членка.

Or. fr

Обосновка

Естествено не става дума за премахване на тази разпоредба с много позитивно 
въздействие, а за нейното прехвърляне в регламента относно единната ООП. 

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70 заличава се
Взаимоспомагателни фондове за 

болести по животните и растенията
1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест 
по животните или по растенията 
чрез финансови вноски към 
взаимоспомагателните фондове. 
2. За целите на настоящия член:
a) „взаимоспомагателен фонд“ 
означава система, акредитирана от 
държава-членки в съответствие с 
националното законодателство, от 
сдружени земеделски стопани, за да се 
застраховат чрез отпускане на 
компенсационни плащания на такива 
земеделски стопани, които са 
засегнати от икономически загуби, 
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причинени от възникване на болест 
по животните или по растенията; 
б) „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, 
понесен от земеделски стопанин в 
резултат на изключителни мерки, 
взети от земеделския стопанин с цел 
намаляване на доставката на
съответния пазар или всякаква 
значителна загуба на продукция. 
Разходите, за които могат да се 
отпускат компенсации в 
съответствие с други разпоредби на 
Общността, и онези, които са 
резултат от прилагането на всякакви 
други здравни и ветеринарни или 
фитосанитарни мерки, не се считат 
за икономически загуби.
3. Взаимоспомагателните фондове 
плащат финансова компенсация 
директно на сдружените земеделски 
стопани, които са засегнати от 
икономическите загуби.
Източникът на финансова 
компенсация, изплатена от 
земеделските фондове идва от:
a) акционерен капитал, внесен към 
фондовете от сдружените земеделски 
стопани, и/или
б) заеми, взети от фондове при 
търговски условия.
Към никакъв първоначален акционерен 
капитал няма да се внасят публични 
финансови средства. 
4. Финансовата подкрепа, посочена в 
точка 1, може да се отнася до: 
a) административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателен 
фонд, разпределени в период от 
максимум три години,
б) плащане на капитала и на лихвата 
по търговските заеми, взети от 
взаимния фонд, с цел финансова 
компенсация на земеделските 
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стопани,
в) сумите, изплатени от взаимния 
фонд, от акционерния капитал към 
него, като финансова компенсация на 
земеделските стопани.
Минималната и максималната 
продължителност на търговските 
заеми, допустими за финансова 
помощ, се определят от Комисията в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 128, параграф 2.
Когато финансовата компенсация се 
изплаща от фонда в съответствие с 
буква в) от първа алинея, публичната 
финансова помощ следва същия 
ритъм като този, който е предвиден 
за търговски заем с минимална 
продължителност.
5. Никоя финансова помощ няма да 
надвишава 60 % от разходите, 
посочени в параграф 4. Държавите-
членки могат да вземат решение да 
увеличат своята финансова помощ на 
70 %, вземайки предвид ситуацията в 
съответния сектор. Всеки разход, 
който не е обхванат от финансовите 
помощи, се поема от сдружените 
земеделски стопани.
Държавите-членки могат да 
ограничат разходите, които са 
допустими за финансова помощ, като 
приложат:
a) тавани за всеки фонд,
б) подходящи единични тавани.
6. Разходите на държавите-членки за 
финансови помощи се съфинансират 
от Общността от фондовете, 
посочени в член 68, параграф 1 при 
ставка 40 % от сумите, допустими 
съгласно параграф 4.
Първа алинея не засяга никакви права 
на държавите-членки относно 
участието им във финансирането на 
финансова помощ изцяло или 
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отчасти чрез задължителни системи 
за колективна отговорност в 
съответните сектори.
7. Държавите-членки определят 
правилата за създаване и управление 
на взаимоспомагателни фондове, а 
именно за отпускане на 
компенсаторни плащания на 
земеделските стопани в случай на 
криза или за управлението и контрола 
на тези правила.
8. Държавите-членки представят на 
Комисията годишен доклад за 
изпълнението на този член. 
Формата, съдържанието, графика и 
сроковете на този доклад се 
определят от Комисията в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 128, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Естествено не става дума за премахване на тази разпоредба с много позитивно 
въздействие, а за нейното прехвърляне в регламента относно единната ООП.

Изменение 101

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
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Изменение 102

Предложение за регламент
Член 72 - параграф 2 - таблица

Текст, предложен от Комисията
EUR/хектар

2009 г. 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, внесено от Парламента
EUR/хектар

от 2009 до 2013 г.
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. fr
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Изменение 103

Предложение за регламент
Раздел 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 1 А
ПРЕМИЯ ЗА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

Член 74 а
Приложно поле

Помощ се отпуска на земеделските 
стопани, произвеждащи протеинови 
култури, при условията, определени в 
настоящия раздел. 
Протеиновите култури включват:

a) грах с код по КН № 0713 10;

б) полски фасул с код по КН 
№ 0713 50;
в) сладка лупина с код по КН ex 1209 
29 50.

Член 74 б
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 в
Площи

1. Определя се максимална 
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гарантирана площ от 1400000 
хектара, за която може да бъде 
отпусната 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.

Or. fr
Обосновка

В резултат на повишения интерес към зърнените култури се констатира рязко 
намаляване на площите за отглеждане на протеинови култури, като освен 
отрицателни последици на аграрно и екологично равнище, този спад може да 
предизвика изчерпване на наличностите от протеинови култури, особено по 
отношение на фуражите. 

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 75 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 105

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. fr
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Изменение 106

Предложение за регламент
Раздел 6 А (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 6 А
ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН

Член 84 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 настоящия 
раздел. 

Член 87 б
Условия за 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 2002 г. до 31 
декември 2005 г. Плащането на 
помощта се извършва при следните 
условия:
a) тютюнът се отглежда в 
производствена зона в съответствие 
с Приложение II на Регламент (ЕО) № 
2848/98 на Комисията от 22 декември 
1998 г. относно установяване на 
подробни правила за прилагането на 
Регламент (EИО) № 2075/92 на 
Съвета относно схемите за 
премиране, производствените квоти и 
специалната помощ, която се 
отпуска на групи производители в 
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сектор суров тютюн1; 
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.
В края на периода на прилагане на 
схемата на единно плащане за площи, 
в съответствие с член 111 и когато се 
прилага член 87 а, определянето на 
квоти за производство на тютюн 
съгласно алинея първа се извършва не 
по-късно от края на първата година 
на прилагане на схемата за единно 
плащане.
____________
1ОВ L 358 от 31.12.1998 г., стр. 17. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО) № 
1809/2004 (ОВ L 318, 19.10.2004 г., стр. 18).

Член 87 в
Суми

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

(в милиони 
евро)

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

189,366

Португалия 8,468
2009-2012 г.

Унгария pm
България pm
Румъния pm
Полша pm

Член 87 г
Прехвърляне на суми във Фонда на 

Общността за тютюн
Сума, равна на 5% от помощта, 
отпусната съгласно настоящия 
раздел 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. fr

Обосновка

Отнася се за преобразуване в изменение на резолюцията на Европейския парламент, 
приета с голямо мнозинство на 26 май 2008 г. 

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 90 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За овца, размерът на премията е 21 
EUR на животно. За производителите, 
които продават млякото на овцете или 
продукти от овчето мляко обаче, 
премията за овце майки е EUR 6,8.

4. За овца, размерът на премията е 21 
евро на животно. За производителите, 
които продават млякото на овцете или 
продукти от овчето мляко обаче, 
премията за овца е 16,8 евро.
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Or. fr

Обосновка

Отнася се за коригиране на грешка на Комисията. 

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 90 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За коза-майка размерът на премията е 
6,8 EUR.

5. За коза размерът на премията е 16,8 
евро.

Or. fr

Обосновка

Отнася се за коригиране на грешка на Комисията.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 98 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) "регион" е държава-членка или 
регион от държава-членка, по избор 
на съответната държава-членка,

заличава се

Or. fr

Обосновка

Това определение се измества в член 2 от настоящия регламент, който обхваща 
всички определения, необходими за разбирането на текста. 
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Изменение 110

Предложение за регламент
Член 119 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Новите държави-членки, които 
прилагат схемата за единно плащане на 
площ, може да вземат решение до 
1 август 2009 г. най-късно и влизащо в 
сила считано от календарната 2010 г. да 
използват до 10 % от своите национални 
тавани, посочени в член 41, за да 
отпуснат помощ на земеделските 
стопани съгласно посоченото в член 68, 
параграф 1, букви a), б), в), г) и д) и в 
съответствие с член 68, параграфи 2—9, 
и членове 69 и 70.

1. Новите държави-членки, които 
прилагат схемата за единно плащане на 
площ, може да вземат решение до 
1 август 2009 г. най-късно и влизащо в 
сила считано от календарната 2010 г. да 
използват до 10 % от своите национални 
тавани, посочени в член 41, за да 
отпуснат помощ на земеделските 
стопани съгласно посоченото в член 68, 
параграф 1, букви a), б) и в) и в 
съответствие с член 68, параграфи 2—9.

Новите държави-членки, които 
прилагат схемата на единно плащане 
на площ, могат да вземат решение до 
1 август на всяка година, преди да 
бъдат приложени разпоредбите на 
член 68 а, да използват, считано от 
2010 г., до 5 % от своите национални 
тавани, посочени в член 41, за да 
отпуснат помощ на земеделските 
стопани с оглед на целите по член 68 
а, параграф 1, букви a) и б) и в 
съответствие с член 68 а, параграфи 
2, 3 и 4.

Or. fr

Обосновка

Отнася се за следствие от създаването на членове 68 а и 68 б. 
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Изменение 111

Предложение за регламент
Член 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 123 заличава се
Финансов трансфер за 

преструктуриране на регионите, в 
които се отглежда тютюн

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.

Or. fr

Обосновка

Също както при раздел 6 А се отнася за преобразуване в изменение на резолюцията на 
Европейския парламент, приета с голямо мнозинство на 26 май 2008 г.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 125

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дялове III и IV не се прилагат във 
френските отвъдморски департаменти, в
Азорските острови и Мадейра и на 
Канарските острови.

Дялове III и IV, с изключение на 
членове 68 и 68 а, не се прилагат във 
френските отвъдморски департаменти, 
на Азорските острови и Мадейра и на 
Канарските острови.
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Or. fr

Изменение 113

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), 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) и 10г 
(плащане на площ за хмел) от дял IV на 
същия регламент продължават да се 
прилагат за 2009 г.

Or. fr

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение I – сектор „Твърда пшеница” (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Твърда пшеница
Дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003*
Помощи за единица площ
*Само за 2009 година.

Or. fr
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Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение I – Протеинови култури – колона „Правно основание”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял IV, глава 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003

Дял IV, глава 1, раздел 1 А от 
настоящия регламент

Or. fr

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение I – Тютюн – колона „Правно основание”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял IV, глава 10в от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003

Дял IV, глава 1, раздел 6 А от 
настоящия регламент

Or. fr

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение I – Полски култури – колона „Правно основание”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 

Дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003* 
*Само за 2009 година.

Or. fr

Обосновка

Отнася се за коригиране на грешка на Комисията.
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Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение II – буква А а (нова) 

Изменение
А а Безопасност на работното място

8 а Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година относно 
въвеждането на мерки за насърчаване на подобренията в областта 
на безопасността и здравето на служителите на работното 
място (ОВ L 183 от 29.6.1989 г., стр. 1)

Член 6

Членове 
3, 6, 8 и 9

8 б Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 18 
септември 2000 година относно защитата на работниците от 
рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при 
работа (седма специална директива по смисъла на член 16, 
параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
(ОВ L 262 от 17.10.2000 г., стр. 21)

8 в Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на 
младите хора на работното място
(ОВ L 216 от 20.08.1994 г., стр. 12)

8 г Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 година относно защитата на работниците от 
рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по 
време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 
16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
(ОВ L 158 от 30.04.2004 г., стр. 50)

Член 3, 
членове 
от 4 до 
12

Or. fr

Обосновка

Отнася се просто за следствие от включването на безопасността на работното 
място в нормативните изисквания в областта на управлението. 

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение IV 

Текст, предложен от Комисията

в милиони евро
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Календарна година 2009 2010 2011 2012
Белгия 583,2 570,9 563,1 553,9
Чешка република 773,0
Дания 985,9 965,3 954,6 937,8
Германия 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Естония 88,9
Ирландия 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Гърция 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Испания 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Франция 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Италия 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Кипър 48,2
Латвия 130,5
Литва 337,9
Люксембург 35,2 34,5 34,0 33,4
Унгария 1 150,9
Малта 4,6
Нидерландия 841,5 827,0 829,4 815,9
Австрия 727,7 718,2 712,1 704,9
Полша 2 730,5
Португалия 635,8 623,0 622,6 622,6
Словения 129,4
Словакия 335,9
Финландия 550,0 541,2 536,0 529,8
Швеция 731,7 719,9 710,6 699,8
Обединено кралство 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Изменение 

в милиони евро

Календарна година 2009 2010 2011 2012
Белгия p.m p.m p.m p.m
Чешка република p.m p.m p.m p.m
Дания p.m p.m p.m p.m
Германия p.m p.m p.m p.m
Естония p.m p.m p.m p.m
Ирландия p.m p.m p.m p.m
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Гърция p.m p.m p.m p.m
Испания p.m p.m p.m p.m
Франция p.m p.m p.m p.m
Италия p.m p.m p.m p.m
Кипър p.m p.m p.m p.m
Латвия p.m p.m p.m p.m
Литва p.m p.m p.m p.m
Люксембург p.m p.m p.m p.m
Унгария p.m p.m p.m p.m
Малта p.m p.m p.m p.m
Нидерландия p.m p.m p.m p.m
Австрия p.m p.m p.m p.m
Полша p.m p.m p.m p.m
Португалия p.m p.m p.m p.m
Словения p.m p.m p.m p.m
Словакия p.m p.m p.m p.m
Финландия p.m p.m p.m p.m
Швеция p.m p.m p.m p.m
Обединено кралство p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Обосновка

Това приложение трябва да бъде преразгледано, за да се вземат предвид измененията, 
внесени от Европейския парламент.  

Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение VIII 
Текст, предложен от Комисията

Таблица 1

(в хиляди 
евро)

Държава-членка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г. и 
следващи 

години
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Белгия 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Дания 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Германия 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Ирландия 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Гърция 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Испания 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Франция 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Италия 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Люксембург 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Нидерландия 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Австрия 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Португалия 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Финландия 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Швеция 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Обединено 
кралство 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Таблица 2*
(в хиляди 

евро)

Държава-членка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г. и 
следващи 

години

България 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Чешка република 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Естония 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Кипър 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Латвия 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Литва 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Унгария 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Малта 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Полша 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Румъния 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Словения 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Словакия 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* тавани, изчислени въз основа на графика за увеличаване на плащанията, 
предвиден в член 110.

Изменение 
Таблица 1

(в хиляди 
евро)

Държава-членка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г. и 
следващи 

години

Белгия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Дания p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Германия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ирландия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Гърция p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Испания p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Франция p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Италия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Люксембург p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
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Нидерландия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Австрия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Португалия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Финландия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Швеция p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Обединено 
кралство p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Таблица 2
(в хиляди 

евро)

Държава-членка 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г. и 
следващи 

години

България p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Чешка република p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Естония p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Кипър p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Латвия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Литва p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Унгария p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Малта p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Полша p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Румъния p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Словения p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Словакия p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Обосновка

Това приложение трябва да бъде преразгледано, за да се вземат предвид измененията, 
внесени от Европейския парламент.  

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– от 2010 г., премията за протеинови 
култури, предвидена в дял IV, глава 2 
от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Премахването на обвързаната с производството помощ би могла да ускори още 
повече намаляването на площите за отглеждане на протеинови култури, което да 
доведе до изчерпване на наличностите по отношение на фуражите.  

Изменение 122

Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– от 2010 г., специфичното плащане за 
култура – ориз, предвидено в глава III от 
дял IV от Регламент (EО) № 1782/2003 и 
раздел 1 от глава 1 на дял IVкъм 
настоящия регламент, в съответствие с 
графика, предвиден в член 72, параграф 
2 от настоящия регламент.

– от 2013 г., специфичното плащане за 
култура – ориз, предвидено в глава III от 
дял IV от Регламент (EО) № 1782/2003 и 
раздел 1 от глава 1 на дял IVкъм 
настоящия регламент, в съответствие с 
графика, предвиден в член 72, параграф 
2 от настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Интегрирането в рамките на схемата за единно плащане трябва да се извърши след 
2013 г., а не преди това.

Изменение 123

Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– от 2011 г., помощта за преработка 
на изсушен фураж, предвидена в част 
II, дял І, глава ІV, раздел І, подраздел І 
от Регламент (EО) № 1234/2007.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Сухият фураж е включен в ООП, която подлежи на оценка, резултатите от която 
все още не са известни. Ако секторът се нуждае от преструктуриране, за да оцелее в 
настоящата ситуация на криза на животновъдството, то следва да се гарантира 
поддържането на предлагане на богати на протеини продукти. 

Изменение 124

Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– от 2011 г., помощта за преработка на 
лен, отглеждан за текстилни влакна, 
предвидена в част II, дял І, глава ІV, 
раздел І, подраздел ІІ от Регламент (EО) 
№ 1234/2007, в съответствие с графика, 
предвиден в същия този раздел.

– от 2013 г., помощта за преработка на 
лен, отглеждан за текстилни влакна, 
предвидена в част II, дял І, глава ІV, 
раздел І, подраздел ІІ от Регламент (EО) 
№ 1234/2007, в съответствие с графика, 
предвиден в същия този раздел.

Or. fr

Обосновка

ООП на лен и коноп беше обект на много позитивно проучване от страна на 
Комисията, следователно няма причина за незабавно премахване на тази схема. 

Изменение 125

Предложение за регламент
Приложение X – част I – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– от 2011 г., премията за картофено 
нишесте, предвидена в член [95a] от 
Регламент (EО) № 1234/2004 и, в 
съответствие с графика от член 75 от 
настоящия регламент, помощта за 
картофи за нишесте, предвидена в този 
член.

– от 2013 г., премията за картофено 
нишесте, предвидена в член [95a] от 
Регламент (EО) № 1234/2004 и, в 
съответствие с графика от член 75 от 
настоящия регламент, помощта за 
картофи за нишесте, предвидена в този 
член.

Or. fr
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Обосновка

Изчезването на това производство може да има съществени последици за заетостта 
в някои региони, в тази връзка изглежда по-удачно съществуващата схема да бъде 
запазена до 2013 г. 

Изменение 126

Предложение за регламент
Приложение X – част II – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

в съответствие с графика, предвиден в 
член 55, плащания за телешко и говеждо 
месо, с изключение на премията за 
крави с бозаещи телета.

в съответствие с графика, предвиден в 
член 55, плащания за телешко и говеждо 
месо, с изключение на премията за 
крави с бозаещи телета и на премията 
за клане на телета.

Or. fr

Изменение 127

Предложение за регламент
Приложение XI – таблица „Сух фураж”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таблица „Сух фураж” Тази таблица се заличава.

Or. fr

Изменение 128

Предложение за регламент
Приложение XI – таблица „Протеинови култури”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таблица „Протеинови култури” Тази таблица се заличава.
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Or. fr

Изменение 129

Предложение за регламент
Приложение XI – таблица „Ориз”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Колона 2010 заличава се
Колона 2011
Колона 2012

Or. fr

Изменение 130

Предложение за регламент
Приложение XI – таблица „Дълговлакнест лен”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Колона 2011 заличава се
Колона 2012

Or. fr

Изменение 131

Предложение за регламент
Приложение XI – таблица „Помощ за преработка на картофено нишесте”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Колона 2011 заличава се
Колона 2012
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Or. fr

Изменение 132

Предложение за регламент
Приложение XI – таблица „Помощ за картофено нишесте”

Текст, предложен от Комисията Изменение

Колона 2011 заличава се
Колона 2012

Or. fr
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