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Изменение 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част 
от своите национални тавани за 
директни плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи.
Ресурсите, които могат да се 
използват за всяко обвързано с 
производството подпомагане, следва 
да бъдат ограничени до подходящо 
равнище, като същевременно се дава 
възможност това подпомагане да се 
отпуска в държави членки или в 
конкретни техни райони, изправени 
пред особени ситуации, когато 
конкретните видове земеделие или 
конкретните селскостопански 
сектори са от особено значение по 
икономически, екологични и/или 
социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност 
да използват до 5 % от националните 
си тавани за такова подпомагане или 
10 % — ако тяхното равнище на 
обвързано с производството 
подпомагане за поне една година от 
периода 2010—2013 г. надвишава 5 %.
В надлежно обосновани случаи обаче, 
когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение 
от Комисията, на държавите членки 
следва да се даде възможност да 
използват повече от 10 % от 
националния си таван. Обвързаното с 
производството подпомагане следва 
да се отпуска само в размера, който е 
необходим, за да се създаде стимул за 
поддържане на настоящите равнища 

(33) Отделянето на прякото 
подпомагане от производството и 
въвеждането на схемата за единно 
плащане бяха съществени елементи 
от процеса на реформиране на ОСП. 
Опитът, натрупан чрез прилагането 
на Регламент (EО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009, и 
развитието на ситуацията на пазара 
сочат, че схемите, които са останали 
извън обсега на схемата за единно 
плащане през 2013 г. сега могат да 
бъдат интегрирани в тази схема за 
основно плащане, за да се насърчи 
развитието на по-пазарно 
ориентирано и устойчиво селско 
стопанство.
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на производство в тези райони.
Такова подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават специални права на 
плащане, които са им разпределени 
съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на 
условията хектари за активиране на 
правата на плащане. По отношение 
на одобрението на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 10 % от 
годишния национален таван, 
определен на държава членка, 
Комисията следва допълнително да 
бъде оправомощена да приема актове 
за изпълнение без да се прилага 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 284
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част 
от своите национални тавани за 
директни плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се 
използват за всяко обвързано с 
производството подпомагане, следва 
да бъдат ограничени до подходящо 
равнище, като същевременно се дава 
възможност това подпомагане да се 
отпуска в държави членки или в 
конкретни техни райони, изправени 

заличава се
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пред особени ситуации, когато 
конкретните видове земеделие или 
конкретните селскостопански 
сектори са от особено значение по 
икономически, екологични и/или 
социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност 
да използват до 5 % от националните 
си тавани за такова подпомагане или 
10 % — ако тяхното равнище на 
обвързано с производството 
подпомагане за поне една година от 
периода 2010—2013 г. надвишава 5 %. 
В надлежно обосновани случаи обаче, 
когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение 
от Комисията, на държавите членки 
следва да се даде възможност да 
използват повече от 10 % от 
националния си таван. Обвързаното с 
производството подпомагане следва 
да се отпуска само в размера, който е 
необходим, за да се създаде стимул за 
поддържане на настоящите равнища 
на производство в тези райони. 
Такова подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават специални права на 
плащане, които са им разпределени 
съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 
и Регламент (ЕО) № 73/2009 и които 
не разполагат с отговарящи на 
условията хектари за активиране на 
правата на плащане. По отношение 
на одобрението на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 10 % от 
годишния национален таван, 
определен на държава членка, 
Комисията следва допълнително да 
бъде оправомощена да приема актове 
за изпълнение без да се прилага 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en
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Изменение 285
Мария Габриел

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите-членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи.
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 20 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите-членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 20 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на заетост и на
производство в тези райони или да се 
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да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

подпомагат сектори или видове 
производство, които предлагат 
значителни предимства по 
отношение на подобрения в областта 
на околната среда, провеждането на 
борба срещу изменението на климата 
или биоразнообразието. Такова 
подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 и Регламент (ЕО) № 
73/2009 и които не разполагат с 
отговарящи на условията хектари за 
активиране на правата на плащане. По 
отношение на одобрението на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. bg

Изменение 286
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
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ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 
10 % — ако тяхното равнище на
обвързано с производството 
подпомагане за поне една година от 
периода 2010—2013 г. надвишава 5 %.
В надлежно обосновани случаи обаче, 
когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение 
от Комисията, на държавите членки 
следва да се даде възможност да 
използват повече от 10 % от 
националния си таван. Обвързаното с 
производството подпомагане следва да 
се отпуска само в размера, който е 
необходим, за да се създаде стимул за 
поддържане на настоящите равнища на 
производство в тези райони. Такова 
подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на 
одобрението на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 10 % от 
годишния национален таван, 
определен на държава членка, 
Комисията следва допълнително да 
бъде оправомощена да приема актове 

ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
установят собствено равнище на 
подпомагане, което не превишава 15% 
от националните им тавани. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска 
единствено доколкото е необходимо, 
за да се създаде стимул за поддържане 
на настоящите равнища на производство 
в тези райони или да се подпомагат 
сектори или видове производство, 
които предлагат значителни 
предимства по отношение на 
подобрения в областта на околната 
среда, провеждането на борба срещу 
изменението на климата или 
биоразнообразието. Такова 
подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане.
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за изпълнение без да се прилага 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано 
с производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно 
обосновани случаи обаче, когато в 
даден район са демонстрирани 
определени чувствителни нужди и 
при одобрение от Комисията, на 
държавите членки следва да се даде 
възможност да използват повече от 
10 % от националния си таван.

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 10 % от националните си 
тавани за такова подпомагане.
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони, и за да се гарантира 
правилното спазване на това условие 
Комисията следва да има правомощия 
да контролира производствените 
равнища в секторите и регионите, 
където се прилага тази форма на 
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Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на 
одобрението на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 10 % от 
годишния национален таван, 
определен на държава членка, 
Комисията следва допълнително да 
бъде оправомощена да приема актове 
за изпълнение без да се прилага 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

подпомагане и, при необходимост, да 
изисква от държавите членки да 
намалят дела на преките плащания, 
предоставени под формата на 
обвързано с производството 
подпомагане. Такова подпомагане 
следва да е на разположение също така 
на селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават специални права на 
плащане, които са им разпределени 
съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане.

Or. en

Обосновка

Ограничава обвързаните с производството плащания в съответствие с измененията 
към членовете.

Изменение 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 

(33) На държавите членки не следва да 
се дава повече възможност да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
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сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано 
с производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 

сектори, с изключение на много ясно 
определени случаи и за ограничен 
период от време. Ресурсите, които 
могат да се използват за всяко 
обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от 
изключително значение по 
икономически, екологични и/или 
социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане. В много 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 5 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 5 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
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допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.
Възможността за обвързано с 
производството подпомагане следва 
да бъде ограничена до малки сектори 
със специални потребности и не 
следва да бъде използвана като 
основен инструмент. Във връзка с 
това всички обвързани с 
производството плащания следва да 
бъдат премахнати във възможно най-
кратък срок.

Or. en

Изменение 289
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 

(33) На държавите членки и 
регионалните институции, 
отговарящи за земеделие, следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в сектори 
и в случаи, определени ясно от тях. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини, като по този 
начин се помага за подобряването на 
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— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

конкурентоспособността им и 
качеството на продуктите им и се 
поправя липсата на равновесие във 
веригата за създаване на стойност. 
На държавите членки следва да се даде 
възможност да използват до 5 % от 
националните си тавани за такова 
подпомагане или 10 % — ако тяхното 
равнище на обвързано с производството 
подпомагане за поне една година от 
периода 2010—2013 г. надвишава 5 %. 
В надлежно обосновани случаи обаче, 
когато в даден район са демонстрирани 
определени чувствителни нужди и при 
одобрение от Комисията, на държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват повече от 10 % от 
националния си таван. Обвързаното с 
производството подпомагане следва да 
се отпуска само в размера, който е 
необходим, за да се създаде стимул за 
поддържане на настоящите равнища на 
производство в тези райони. Такова 
подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. es

Обосновка

Липсата на равновесие във веригата за създаване на стойност е една от основните 
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причини за изчезването на някои сектори в един глобализиран и отворен пазар.

Изменение 290
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични, 
ландшафтни и/или социални причини. 
На държавите членки следва да се даде 
възможност да използват до 5 % от 
националните си тавани за такова 
подпомагане или 10 % — ако тяхното 
равнище на обвързано с производството 
подпомагане за поне една година от 
периода 2010—2013 г. надвишава 5 %. 
В надлежно обосновани случаи обаче, 
когато в даден район са демонстрирани 
определени чувствителни нужди и при 
одобрение от Комисията, на държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват повече от 10 % от 
националния си таван. Обвързаното с 
производството подпомагане следва да 
се отпуска само в размера, който е 
необходим, за да се създаде стимул за 
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настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

поддържане на настоящите равнища на 
заетост или производство в тези 
райони, за да се подпомагат сектори 
или видове производство, които 
предлагат значителни предимства по 
отношение на околната среда, 
включително биоразнообразието и 
устойчивостта на ландшафта и 
борбата с изменението на климата. 
Такова подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
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за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 

за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена да 
приема актове за изпълнение без да се 
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прилага Регламент (ЕС) № 182/2011. прилага Регламент (ЕС) № 182/2011. 
Предоставянето на обвързаното с 
производството подпомагане крие 
доста проблеми, като се има предвид, 
че е обусловено от конкретното 
икономическо, социално и екологично 
положение. Добавянето на нови 
разпоредби, например „стимули“ с 
оглед задържането на досегашните 
равнища на заетост или 
производство в съответните региони 
или подпомагането на сектори или 
продукти, които имат значителен 
принос за подобряването на околната 
среда, борбата с измененията на 
климата или запазването на 
биоразнообразието, би опростило или 
направило по-лесно отпускането на 
подпомагането.

Or. ro

Изменение 292
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове
земеделие или конкретните 
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селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, Комисията следва 
допълнително да бъде оправомощена 
да приема актове за изпълнение без да 
се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011.

селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно обосновани 
случаи обаче, когато в даден район са 
демонстрирани определени 
чувствителни нужди и при одобрение от 
Комисията, на държавите-членки следва 
да се даде възможност да използват 
повече от 10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само в 
размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на производство в 
тези райони. Такова подпомагане следва 
да е на разположение също така на 
селскостопански производители, които 
към 31 декември 2013 г. притежават 
специални права на плащане, които са 
им разпределени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 
разполагат с отговарящи на условията 
хектари за активиране на правата на 
плащане. По отношение на одобрението 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
надвишаващо 10 % от годишния 
национален таван, определен на 
държава членка, на Комисията следва 
да се предостави правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС.

Or. de

Обосновка

Тук не става въпрос за материя от технически характер, а за регламент.
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Изменение 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел да се гарантира 
ефективното и целенасочено 
използване на средствата на Съюза и 
да се избегне двойно финансиране по 
други подобни инструменти за 
подпомагане, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора с оглед на 
формулирането и приемането на 
правила относно отпускането на 
доброволно обвързано с 
производството подпомагане и на 
правила относно неговото 
съответствие с другите мерки на 
Съюза и относно натрупването на 
различни видове подпомагане.

заличава се

Or. en

Изменение 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Що се отнася до подпомагането 
за сектора на памука, в 
Регламент (ЕО) № 73/2009 е счетено 
за нужно част от него да продължи 
да бъде свързано с отглеждането на 
памук посредством специфично 
плащане за култура на хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане, за да се осигури срещу 
всеки риск от нарушаване на 

заличава се
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производството в произвеждащите 
памук райони, като се вземат предвид 
всички фактори, които оказват 
влияние на този избор. Този избор 
следва да се запази в съответствие с 
целите, определени в протокол № 4 
относно памука, приложен към Акта 
за присъединяване от 1979 г.

Or. en

Изменение 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Що се отнася до подпомагането за 
сектора на памука, в 
Регламент (ЕО) № 73/2009 е счетено за 
нужно част от него да продължи да 
бъде свързано с отглеждането на памук 
посредством специфично плащане за 
култура на хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, за да се 
осигури срещу всеки риск от 
нарушаване на производството в 
произвеждащите памук райони, като се 
вземат предвид всички фактори, които 
оказват влияние на този избор. Този 
избор следва да се запази в съответствие 
с целите, определени в протокол № 4 
относно памука, приложен към Акта за 
присъединяване от 1979 г.

(35) Що се отнася до подпомагането за 
сектора на памука, в 
Регламент (ЕО) № 73/2009 е счетено за 
нужно част от него за последен път да 
бъде свързано с отглеждането на памук 
посредством специфично плащане за 
култура на хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, за да се 
осигури срещу всеки риск от 
нарушаване на производството в 
произвеждащите памук райони, като се 
вземат предвид всички фактори, които 
оказват влияние на този избор. Този 
избор следва да се запази временно в 
съответствие с целите, определени в 
протокол № 4 относно памука, 
приложен към Акта за присъединяване 
от 1979  г.. С цел тази мярка да стане 
по-относима в бъдеще към 
предизвикателствата на общата 
селскостопанска политика, следва да 
бъде извършена оценка на 
потребността и ефективността на 
специфичното плащане за култура —
памук.

Or. de
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Изменение 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Що се отнася до подпомагането за 
сектора на памука, в 
Регламент (ЕО) № 73/2009 е счетено за 
нужно част от него да продължи да бъде 
свързано с отглеждането на памук 
посредством специфично плащане за 
култура на хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, за да се 
осигури срещу всеки риск от 
нарушаване на производството в 
произвеждащите памук райони, като се 
вземат предвид всички фактори, които 
оказват влияние на този избор. Този
избор следва да се запази в съответствие 
с целите, определени в протокол № 4 
относно памука, приложен към Акта за 
присъединяване от 1979 г.

(35) Що се отнася до подпомагането за 
сектора на памука, в 
Регламент (ЕО) № 73/2009 е счетено за 
нужно част от него да продължи да бъде 
свързано с отглеждането на памук 
посредством специфично плащане за 
култура на хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, за да се 
осигури срещу всеки риск от 
нарушаване на производството в 
произвеждащите памук райони, като се 
вземат предвид всички фактори, които 
оказват влияние на този избор. При все 
че този избор следва да се запази в 
съответствие с целите, определени в 
протокол № 4 относно памука, 
приложен към Акта за присъединяване 
от 1979 г., неговото прилагане следва 
стриктно да се ограничи и 
постепенно да се намали.

Or. en

Изменение 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел да се даде възможност за 
ефективно прилагане на 
специфичното плащане за култура —
памук, на Комисията следва да бъдат 
делегирани правомощия да приема 

заличава се
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актове в съответствие с член 290 от 
Договора с оглед на приемането на 
правила и условия за разрешаването 
на земя и сортове във връзка със 
специфичното плащане за култура —
памук и на правила за условията за 
отпускане на това специфично 
плащане, за изискванията за 
допустимост и агрономските 
практики, за критерии за одобряване 
на междубраншовите организации, за 
задълженията за производителите и 
за случая, в който одобрената 
междубраншова организация не спазва 
тези критерии.

Or. en

Изменение 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) В глава 2 от 
Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета 
от 23 юни 2008 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за 
установяване на национални програми 
за преструктуриране на сектора на 
памука24 е предвидено, че, на всеки 
четири години или за първи път не по-
късно от 1 януари 2009 г., всяка държава 
членка, която е производител на памук, 
представя на Комисията проект за 
четиригодишна програма за 
преструктуриране или представя на 
Комисията, не по-късно от 
31 декември 2009 г., единен проект на 
изменена програма за преструктуриране 
за срок от осем години. Опитът е 
показал, че преструктурирането на 
сектора на памука ще бъде осигурено по 
по-подходящ начин посредством други 

(37) В глава 2 от 
Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета 
от 23 юни 2008 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и за 
установяване на национални програми 
за преструктуриране на сектора на 
памука24 е предвидено, че, на всеки 
четири години или за първи път не по-
късно от 1 януари 2009 г., всяка държава 
членка, която е производител на памук, 
представя на Комисията проект за 
четиригодишна програма за 
преструктуриране или представя на 
Комисията, не по-късно от 
31 декември 2009 г., единен проект на 
изменена програма за преструктуриране 
за срок от осем години. Опитът е 
показал, че преструктурирането на 
сектора на памука ще бъде осигурено по 
по-подходящ начин посредством други 
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мерки, включително мерките по 
програмите за развитие на селските 
райони, финансирани по 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], което би 
дало възможност също така за засилена 
координация с мерките в други сектори. 
Следва да бъдат спазени обаче 
придобитите права и оправданите 
правни очаквания на предприятия, 
които вече са обвързани в програми за 
преструктуриране. Следователно следва 
да се позволи продължаване на 
текущите четири- или осемгодишни 
програми до техния край. В края на 
съответния период обаче програмите 
следва да бъдат прекратени. Средствата, 
които са на разположение от 
четиригодишните програми, тогава биха 
могли да бъдат интегрирани в 
средствата на Съюза, които са на 
разположение за мерки за развитие на 
селските райони от 2014 г. Средствата, 
които са на разположение след края на 
осемгодишните програми, не биха били 
от полза за програмите за развитие на 
селските райони през 2018 г., предвид 
програмния период, и, следователно, би 
било по-полезно да бъдат прехвърлени 
към схеми за подпомагане съгласно 
настоящия регламент, както вече е 
предвидено в член 5, параграф 2, втора 
алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008. 
Следователно 
Регламент (ЕО) № 637/2008 към 
1 януари 2014 г. или 1 януари 2018 г. ще 
е остарял по отношение на държавите 
членки, които имат съответно четири-
или осемгодишни програми. 
Следователно 
Регламент (ЕО) № 637/2008 следва да 
бъде отменен.

мерки, включително мерките по 
програмите за развитие на селските 
райони, финансирани по 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], което би 
дало възможност също така за засилена 
координация с мерките в други сектори. 
Следва да бъдат спазени обаче 
придобитите права и оправданите 
правни очаквания на предприятия, 
които вече са обвързани в програми за 
преструктуриране. Следователно следва 
да се позволи продължаване на 
текущите четири- или осемгодишни 
програми до техния край. В края на 
съответния период обаче програмите 
следва да бъдат прекратени. Средствата, 
които са на разположение от 
четиригодишните програми, тогава 
следва да бъдат интегрирани в 
средствата на Съюза, които са на 
разположение за мерки за развитие на 
селските райони от 2014 г. Средствата, 
които са на разположение след края на 
осемгодишните програми, не биха били 
от полза за програмите за развитие на 
селските райони през 2018 г., предвид 
програмния период, и, следователно, би 
било по-полезно да бъдат прехвърлени 
към схеми за подпомагане съгласно 
настоящия регламент, както вече е 
предвидено в член 5, параграф 2, втора 
алинея от Регламент (ЕО) № 637/2008. 
Следователно 
Регламент (ЕО) № 637/2008 към 
1 януари 2014 г. или 1 януари 2018 г. ще 
е остарял по отношение на държавите 
членки, които имат съответно четири-
или осемгодишни програми. 
Следователно 
Регламент (ЕО) № 637/2008 следва да 
бъде отменен.

Or. en

Изменение 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
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Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

(38) Може да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) № 
[…] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. За 
нарушения на националното 
законодателство в областта на 
околната среда обаче следва да се 
налагат санкции върху плащанията. 
Целта на посочената схема следва да 
бъде подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства. 

Or. en
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Изменение 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

(38) На държавите членки следва да се 
позволи да използват част от техния 
таван за национални директни 
плащания, за да съставят проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда и с проверките съгласно 
определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], без да се застрашава постигането 
на общите цели на реформата, което 
означава, че законодателството на 
Съюза, посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 
прилага за дребни селскостопански 
производители. Правилата относно 
кръстосаното спазване обаче 
продължават да се прилагат за 
дребните селскостопански 
производители, тъй като е важно 
всички селскостопански 
производители, които получават 
средства от ЕС, независимо от 
размера на стопанствата, да се 
придържат към минимални 
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екологични стандарти. Целта на 
посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Or. en

Изменение 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 

(38) От държавите членки може да 
бъде въведена проста и специфична 
схема за дребни селскостопански 
производители, за да се намалят 
административните разходи, свързани с 
управлението и контрола на директното 
подпомагане. За тази цел държавите 
членки могат да установят
еднократно плащане, което да замества 
всички директни плащания. Могат да 
бъдат въведени правила, целящи 
опростяване на формалностите, чрез 
облекчаване, наред с други, на 
задълженията на дребните 
селскостопански производители, като 
свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, без да се застрашава постигането 
на общите цели на реформата, което 
означава, че законодателството на 
Съюза, посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 
прилага за дребни селскостопански 
производители. Целта на посочената 
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селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

схема следва да бъде подпомагането на 
съществуващата селскостопанска 
структура на дребни стопанства в 
Съюза, без да се противодейства на 
развитие в посока на по-
конкурентоспособни структури. По тази 
причина достъпът до схемата следва да 
бъде ограничен до съществуващите 
стопанства.

Or. en

Изменение 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и 
околната среда, с кръстосаното 
спазване и с проверките съгласно 
определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], без да се застрашава постигането 
на общите цели на реформата, което 
означава, че законодателството на 
Съюза, посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 

(38) От държите членки може да 
бъде въведена проста и специфична 
схема за дребни селскостопански 
производители, за да се намалят 
административните разходи, свързани с 
управлението и контрола на директното 
подпомагане. За тази цел държавите 
членки могат да установят
еднократно плащане, което да замества 
всички директни плащания. Могат да 
бъдат въведени правила, целящи 
опростяване на формалностите, чрез 
облекчаване, наред с други, на 
задълженията на дребните 
селскостопански производители, като 
свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане, без да се застрашава 
постигането на общите цели на 
реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
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прилага за дребни селскостопански 
производители. Целта на посочената 
схема следва да бъде подпомагането на 
съществуващата селскостопанска 
структура на дребни стопанства в 
Съюза, без да се противодейства на 
развитие в посока на по-
конкурентоспособни структури. По тази 
причина достъпът до схемата следва да 
бъде ограничен до съществуващите 
стопанства.

селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Or. en

Изменение 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 

(38) От държите членки може да 
бъде въведена проста и специфична 
схема за дребни селскостопански 
производители, за да се намалят 
административните разходи, свързани с 
управлението и контрола на директното 
подпомагане. За тази цел държавите 
членки могат да установят
еднократно плащане, което да замества 
всички директни плащания. Следва да 
бъдат въведени правила, целящи 
опростяване на формалностите, чрез 
облекчаване, наред с други, на 
задълженията на дребните 
селскостопански производители, като 
свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
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№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Or. en

Изменение 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 

(38) Следва да бъде възможно да бъде 
въведена проста и специфична схема за 
дребни селскостопански производители, 
за да се намалят административните 
разходи, свързани с управлението и 
контрола на директното подпомагане. 
На държавите членки обаче следва да 
се предостави правото сами да 
решават дали да въведат специфична 
схема. За тази цел следва да се установи 
еднократно плащане, което да замества 
всички директни плащания. Следва да 
бъдат въведени правила, целящи 
опростяване на формалностите, чрез 
облекчаване, наред с други, на 
задълженията на дребните 
селскостопански производители, като 
свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
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законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Or. en

Изменение 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 

(38) На държавите членки следва да 
бъде разрешено да използват част от 
техния таван за национални 
директни плащания, за да съставят
проста и специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
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проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с проверките относно
кръстосаното спазване, съгласно 
определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], без да се застрашава постигането 
на общите цели на реформата, което 
означава, че законодателството на 
Съюза, посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 
прилага за дребни селскостопански 
производители. Целта на посочената 
схема следва да бъде подпомагането на 
съществуващата селскостопанска 
структура на дребни стопанства в 
Съюза, без да се противодейства на 
развитие в посока на по-
конкурентоспособни структури и без да 
се възпрепятстват структурните 
промени в селското стопанство. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Or. en

Изменение 306
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните 
разходи, свързани с управлението и 
контрола на директното 
подпомагане. За тази цел следва да се 
установи еднократно плащане, което 
да замества всички директни
плащания. Следва да бъдат въведени 
правила, целящи опростяване на 

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
бъдат подпомогнати те и групите на 
производители да участват в 
земеделските дейности. За тази цел 
следва да се установи специална схема 
в рамките на преките плащания. 
Следва да бъдат въведени правила, 
целящи опростяване на формалностите. 
Схемата за дребните селскостопански 
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формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и 
околната среда, с кръстосаното 
спазване и с проверките съгласно 
определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR], без да се застрашава 
постигането на общите цели на 
реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, 
посочено в приложение II към 
Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 
прилага за дребни селскостопански 
производители. Целта на посочената 
схема следва да бъде подпомагането на 
съществуващата селскостопанска 
структура на дребни стопанства в 
Съюза, без да се противодейства на 
развитие в посока на по-
конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

производители не следва да бъде модел 
с възможност за отказ за дребни 
предприятия, подпомагащ 
селскостопанските производители да 
напуснат сектора. Ето защо, 
селскостопанските производители 
следва да разполагат с възможността 
да напуснат или да се присъединят 
към схемата за подпомагане на 
дребните селскостопански 
производители и да се прехвърлят към 
друга земеделска система, определена 
в настоящия регламент. Дребните 
селскостопански производители не 
следва автоматично да бъдат 
освобождавани от мерките за 
екологизиране и трябва да отговарят 
на кръстосаното спазване. Целта на 
посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури.

Or. en

Изменение 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 

(38) Следва да бъдат въведени две 
прости форми на подпомагане за
дребни селскостопански 
производители. От една страна 
следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за много малки и 
семейни стопанства,  за да се намалят 
административните разходи, свързани с 
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директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

управлението и контрола на директното 
подпомагане. За тази цел следва да се 
установи еднократно плащане, което да 
замества всички директни плащания. 
Следва да бъдат въведени правила, 
целящи опростяване на формалностите, 
чрез облекчаване, наред с други, на 
задълженията на дребните 
селскостопански производители, като 
свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-производителни структури. По тази 
причина достъпът до схемата следва да 
бъде ограничен до съществуващите 
стопанства. От друга страна следва да 
съществува форма на подкрепа за 
малки стопанства, която е 
допълнителна към другите помощи, 
изплащани на селскостопанските 
производители. Задълженията, 
свързани с подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и 
околната среда, с кръстосаното 
спазване и с проверките съгласно 
определеното в Регламент (ЕС) № […] 
[HZR] следва да се прилагат за 
малките стопанства.

Or. fr
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Изменение 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за подпомагане 
и със селскостопанските практики от 
полза за климата и околната среда, без 
да се застрашава постигането на общите 
цели на реформата, което означава, че 
кръстосаното спазване и 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилагат за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Or. de
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Изменение 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на селскостопанската
структура на дребни стопанства в 
Съюза, без да се противодейства на 
развитие в посока на по-
производителни структури.

Or. pt
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Изменение 310
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) (Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-устойчиви структури. По тази 
причина достъпът до схемата следва да 
бъде ограничен до съществуващите 
стопанства.

Or. fr
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Обосновка

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Изменение 311
Gabriel Mato Adrover

Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Селското стопанство в най-
отдалечените райони трябва да се 
бори със специфични трудности 
заради изолираността и 
отдалечеността на въпросните 
райони и поради това следва да бъде 
разглеждано по специфичен начин в 
рамките на отделни разпоредби, 
които понастоящем се съдържат в 
Регламент (ЕО) № 247/2006 на 
Съвета. Значителните географски и 
свързани с изменението на климата 
пречки за разнообразяване на 
продуктите в тези райони налагат 
разширяването на това разглеждане 
по специфичен начин до бюджетни 
решения, взети от Европейския съюз 
във връзка с настоящия регламент.

Or. es

Изменение 312
Luís Paulo Alves



PE492.791v01-00 38/191 AM\907852BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С оглед на опростяването и за да се
вземе предвид специфичното 
положение в най-отдалечените райони, 
директните плащания в тези райони 
следва да се управляват в рамките на 
програмите за подпомагане, установени 
от Регламент (ЕО) № 247/2006. В 
резултат на това към тези райони не 
следва да се прилагат разпоредбите в 
настоящия регламент по отношение на 
схемата за основно плащане и 
свързаните плащания и на обвързаното с 
производството подпомагане.

(40) С оглед на опростяването и за да се
приспособи по-добре ОСП към 
специфичното положение в най-
отдалечените райони, които страдат 
от малкия си мащаб и отдалеченост 
от пазарите, директните плащания и 
всички форми на подпомагане на 
доходите на селскостопанските 
производители в тези райони следва да 
се управляват в рамките на програмите 
за подпомагане, установени от 
Регламент (ЕО) № 247/2006 В резултат 
на това към тези райони не следва да се 
прилагат разпоредбите в настоящия 
регламент по отношение на схемата за 
основно плащане и свързаните 
плащания и на обвързаното с 
производството подпомагане.

Or. pt

Изменение 313
Gabriel Mato Adrover

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С оглед на опростяването и за да се 
вземе предвид специфичното положение 
в най-отдалечените райони, директните 
плащания в тези райони следва да се 
управляват в рамките на програмите за 
подпомагане, установени от 
Регламент (ЕО) № 247/2006. В резултат 
на това към тези райони не следва да се 
прилагат разпоредбите в настоящия 
регламент по отношение на схемата за 
основно плащане и свързаните
плащания и на обвързаното с 

(40) С оглед на опростяването и за да се 
вземе предвид специфичното положение 
в най-отдалечените райони, директните 
плащания в тези райони следва да се 
управляват в рамките на програмите за 
подпомагане, установени от 
Регламент (ЕО) № 247/2006. В резултат 
на това към тези райони не следва да се 
прилагат разпоредбите в настоящия 
регламент по отношение на схемата за 
основно плащане и свързаните 
плащания и на обвързаното с 
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производството подпомагане. производството подпомагане. Въпреки 
това следва да се направи оценка на 
въздействието, което всички промени 
към настоящия регламент могат да 
имат върху тези райони.

Or. es

Изменение 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) Разнообразието на земеделския 
сектор в някои изолирани райони с 
неефективни производствени 
системи изисква специфични 
инструменти за селскостопанска 
политика, за които Европейският 
съюз разполага с достатъчно опит,  
за да стане секторът по-насочен към 
пазара, да се намали въздействието 
върху околната среда чрез 
изоставянето на селскостопанската 
дейност и да се съхранят селските 
общности в съответствие с целта за 
устойчивост. Следва да бъдат 
задълбочено проучени специфични 
разпоредби за тези островни 
територии на Съюза, които имат 
сходни характеристики с територии, 
в които подобни инструменти за 
селскостопанска политика са имали 
доказан успех.

Or. es

Изменение 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) За да се укрепят социалните 
критерии, държавите членки следва 
да насърчават и да създадат системи 
за сертифициране на отпечатъка на 
трудовата заетост (акредитирано 
социално сертифициране с участието 
на заинтересованите социални 
партньори), които предоставят на 
потребителите информация и 
действат като стимул за подход за 
корпоративна социална отговорност,  
който разкрива и избира най-добрите 
трудови отношения и практики. Тази 
информационна система за 
отпечатъка на трудовата заетост 
би могла също така да се прилага за 
вносните продукти.

Or. es

Изменение 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. Всички 
парични средства, прехвърлени по 
този начин, следва да подлежат на 
съфинансиране от държавата членка 
при ставката, приложима за 
програмата за развитие на селските 
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прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към 
тавана си за директни плащания. 
Такива решения следва да се вземат —
в рамките на определени граници —
само веднъж и за целия период на 
прилагане на настоящия регламент.

райони в тази държава членка.

Or. en

Обосновка

Ако няма изискване за съфинансиране има опасност средствата по стълб 1 да бъдат 
използвани от държавите членки за намаляване на техните изисквания за 
съфинансиране и подобряване по този начин на държавните финанси за сметка на 
ОСП.

Изменение 317
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към 
тавана си за директни плащания. 
Такива решения следва да се вземат —
в рамките на определени граници —
само веднъж и за целия период на 

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. Всички 
парични средства, прехвърлени по 
този начин, следва да подлежат на 
съфинансиране от държавата членка 
при ставката, приложима за 
програмата за развитие на селските 
райони в тази държава членка.
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прилагане на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към 
тавана си за директни плащания.
Такива решения следва да се вземат —
в рамките на определени граници —
само веднъж и за целия период на 
прилагане на настоящия регламент.

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. Такъв 
избор следва да се прави — в рамките 
на определени граници — само веднъж 
и за целия период на прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Такава разпоредба би ограничила подпомагането от ОСП на публичните разходи за 
обществени блага и съставлява значителна стъпка назад в развитието на ОСП. 
Следователно тя трябва да бъде заличена.

Изменение 319
George Lyon, Phil Bennion
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Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници — само веднъж и 
за целия период на прилагане на 
настоящия регламент.

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. Всички 
парични средства, прехвърлени по 
този начин, не следва да съставляват 
повече от 15% от тавана им за 
директни плащания и следва да се 
използват със съфинансиране. Всички 
държави членки следва да бъдат в 
състояние да допълнят 
прехвърлените средства със сума, 
пропорционална на тези средства, 
останали неразпределени по 
позицията за подпомагане на райони с 
природни ограничения. Те разполагат 
също с възможността да прехвърлят 
неизразходваните средства за 
„екологизиране”, така че да се 
предостави допълнително 
подпомагане за земеделско-
екологичните мерки за развитие на 
селските райони. В същото време на 
държавите членки, в които равнището 
на директно подпомагане остава по-
ниско от 90 % от средното равнище на 
подпомагане за Съюза, следва да се даде 
възможност да прехвърлят средства от 
своето подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към тавана 
си за директни плащания. Такива 
решения следва да се вземат — в 
рамките на определени граници — само 
веднъж и за целия период на прилагане 
на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 320
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници — само веднъж и 
за целия период на прилагане на 
настоящия регламент.

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. 
Прехвърлени веднъж, тези средства 
няма да бъдат предмет на 
съфинансиране. По този начин 
държавите членки, които имат 
равнище на директно подпомагане по-
ниско от средното за съюза, ще могат 
да консолидират прехвърлянето на 
средства от стълб І към стълб ІІ. В 
същото време на държавите членки, в 
които равнището на директно 
подпомагане остава по-ниско от 90 % от 
средното равнище на подпомагане за 
Съюза, следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници — само веднъж и 
за целия период на прилагане на 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 321
Vasilica Viorica Dăncilă
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Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите-членки следва да бъде 
дадена възможност да прехвърлят 
средства от своя таван за директни 
плащания към подпомагането си, 
определено за развитие на селските 
райони. В същото време на държавите-
членки, в които равнището на директно 
подпомагане остава по-ниско от 90 % от 
средното равнище на подпомагане за 
Съюза, следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници — само веднъж и 
за целия период на прилагане на 
настоящия регламент.

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите-членки следва да бъде 
дадена възможност да прехвърлят 
средства от своя таван за директни 
плащания към подпомагането си, 
определено за развитие на селските 
райони. В същото време на държавите-
членки, в които равнището на директно 
подпомагане остава по-ниско от 90 % от 
средното равнище на подпомагане за 
Съюза, следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници — само веднъж и 
за целия период на прилагане на 
настоящия регламент. Важно е да се 
установи как средствата могат да 
бъдат повторно използвани, като се 
има предвид, че екологизирането е 
задължително и предоставя основата 
за агроекологични проекти по втория 
стълб.

Or. ro

Изменение 322
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
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държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници — само веднъж и 
за целия период на прилагане на 
настоящия регламент.

държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В тази 
връзка държавите членки могат да 
отдадат приоритет на мерките за 
финансиране, за да концентрират 
снабдяването чрез укрепване на 
организациите на производителите, 
уредени в Регламента за развитие на 
селските райони. В същото време на 
държавите членки, в които равнището 
на директно подпомагане остава по-
ниско от 90 % от средното равнище на 
подпомагане за Съюза, следва да се даде 
възможност да прехвърлят средства от 
своето подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към тавана 
си за директни плащания. Такива 
решения следва да се вземат — в 
рамките на определени граници — само 
веднъж и за целия период на прилагане 
на настоящия регламент.

Or. it

Изменение 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
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равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници — само веднъж и 
за целия период на прилагане на 
настоящия регламент.

равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за развитие 
на селските райони, към тавана си за 
директни плащания. Такива решения 
следва да се вземат — в рамките на 
определени граници и по възможност 
— само веднъж и за целия период на 
прилагане на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 324
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) С оглед опазването на 
европейските ландшафти, 
плащанията по настоящия 
регламент следва да са в 
съответствие с принципите на 
Европейска конвенция за ландшафта 
и член 3 от Договора от Лисабон, 
който гарантира съхранението и 
укрепването на европейското 
културно наследство. Ландшафтът е 
ключов аспект от културата и 
регионалните традиции, засилващ 
културното и географското 
многообразие, който също е основа за 
модерното ни биоразнообразие, което 
е било оформено от векове земеделие и 
управление на горите. 

Or. en

Изменение 325
Britta Reimers
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Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Прекратяване на директни плащания
1. Директните плащания се 
прекратяват през 2025  г., при което:

а) те следва да бъдат преустановени 
поетапно;
б) освободените ресурси се използват 
за програми за опазване и подобрение в 
следните области: 
i) околна среда
ii) животновъдство
iii) вода и качество на водата
iv) почви и качество на почвите
v) промени, свързани с изменението на 
климата
в) 100 % oт освободените ресурси се 
използват за регионални мерки.

Or. de

Изменение 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда;

заличава се

Or. en
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Изменение 327
Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда;

заличава се

Or. en

Изменение 328
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда;

ii) плащане за селскостопански 
производители, които възприемат 
модерни устойчиви селскостопански 
практики от полза за биологичното 
разнообразие, за доброто управление 
на плодородието на почвата и 
водата, за климата и за околната среда, 
и които надхвърлят правилата за 
кръстосано спазване;

Or. en

Изменение 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда;

ii) схема, задължителна за 
държавите членки и доброволна за 
селскостопански производители, 
която включва плащане за 
селскостопански производители, които 
спазват селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда;

Or. it

Изменение 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда;

ii) допълнително плащане за 
селскостопански производители, които 
спазват селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда;

Or. de

Изменение 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда;

ii) допълващо плащане за 
селскостопански производители, които
спазват селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда;

Or. en
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Изменение 332
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii а) нова, финансирана с европейски 
средства схема за плащане на пчелно 
семейство в сектора на 
пчеларството.

Or. bg

Изменение 333
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) плащане за нови селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

Or. fr

Изменение 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) доброволно плащане за млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност;

Or. en
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Обосновка

Мерките по втория стълб, свързани с младите селскостопански производители, са по-
ефективен начин за подпомагане и насърчават новонавлизащите производители, 
следователно прилагането на мерките по първия стълб следва да бъде факултативно 
за държавите членки. 

Изменение 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) доброволно плащане за млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност;

Or. en

Обосновка

Плащанията за млади селскостопански производители следва да бъдат факултативни 
за държавите членки и регионите.

Изменение 336
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) доброволно плащане за млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност;

Or. en
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Изменение 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) доброволно плащане за млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност;

Or. de

Изменение 338
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) плащане за млади селскостопански 
производители и новонавлизащи 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

Or. en

Изменение 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) плащане за млади и нови 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност;



PE492.791v01-00 54/191 AM\907852BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Мария 
Габриел, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) задължително плащане за млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност;

Or. en

Изменение 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) задължително плащане за млади 
земеделски стопани, които започват 
своята селскостопанска дейност;

Or. en

Изменение 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка iv)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност;

iv) плащане за млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност и за жените в 
селското стопанство;

Or. it

Обосновка

Като резултат от многофункционалната роля, която жените играят в семейната и 
работната среда, те могат да допринесат значително за напредъка и иновациите на 
всички равнища на обществото и за подобряване на качеството на живот, по-
специално в селските райони. Ето защо те заслужават толкова признание и подкрепа 
в рамките на ОСП, колкото и младите хора.

Изменение 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) схема за доброволно обвързано с 
производството подпомагане;

заличава се

Or. en

Изменение 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) специфично плащане за култура —
памук;

заличава се

Or. en
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Изменение 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) специфично плащане за култура —
памук;

vi) временно специфично плащане за 
култура — памук;

Or. de

Изменение 346
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни
селскостопански производители;

vii) опростена схема за селскостопански 
производители;

Or. fr

Изменение 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни 
селскостопански производители;

vii) доброволна опростена схема за 
дребни селскостопански производители;

Or. de
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Изменение 348
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни 
селскостопански производители;

vii) доброволна опростена схема за 
дребни селскостопански производители;

Or. en

Изменение 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Мария Габриел, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни 
селскостопански производители;

vii) доброволна опростена схема за 
дребни селскостопански производители;

Or. en

Изменение 350
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни 
селскостопански производители;

vii) доброволна опростена схема за 
дребни селскостопански производители;

Or. en

Изменение 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни 
селскостопански производители;

vii) доброволна опростена схема за 
дребни селскостопански производители;

Or. en

Изменение 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни 
селскостопански производители;

vii) доброволна опростена схема за 
дребни селскостопански производители;

Or. en

Изменение 353
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) опростена схема за дребни 
селскостопански производители;

vii) доброволна опростена схема за 
дребни селскостопански производители;

Or. fr

Обосновка

Размерът на стопанствата е твърде различен в различните държави членки. 
Схемата за дребните селскостопански производители може да бъде от полза в някои 
случаи, но в други държави членки може да доведе до нарушаване на правилата за 
конкуренцията. Затова държавите членки могат най-добре да преценят дали подобна 
схема ще е полезна.
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Изменение 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii a) плащане за малки стопанства, 
което да бъде установено на 
равнището на държавата членка;

Or. fr

Изменение 355
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка vii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii a) плащане за дребни 
селскостопански производители, 
установено от всяка държава членка;

Or. fr

Изменение 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Изменение на приложение I
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 с цел 
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изменение на списъка със схеми за 
подпомагане, посочен в приложение I.

Or. es

Обосновка

Обхватът на регламента е от съществено значение.

Изменение 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Изменение на приложение I
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 с цел 
изменение на списъка със схеми за 
подпомагане, посочен в приложение I.

Or. fr

Изменение 358
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „селскостопански производител“ 
означава физическо или юридическо 
лице, или група физически или 
юридическа лица, независимо какъв е 
правният статут на тази група и на 
нейните членове съгласно националното 
законодателство, чието стопанство се 
намира на територията на Съюза, както 

a) „селскостопански производител“ 
означава физическо или юридическо 
лице, или група физически или 
юридическа лица, независимо какъв е 
правният статут на тази група и на 
нейните членове съгласно националното 
законодателство, чието стопанство се 
намира на територията на Съюза, както 
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е посочено в член 52 от Договора за 
Европейския съюз, във връзка с 
членове 349 и 355 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и което осъществява селскостопанска 
дейност; 

е посочено в член 52 от Договора за 
Европейския съюз, във връзка с 
членове 349 и 355 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и което осъществява селскостопанска 
дейност. Когато селскостопански 
производител е законно регистрирана 
организация с нестопанска цел или 
сходна благотворителна организация, 
или е оправомощен от централно или 
регионално правителство, чиято 
основна правна конституционна цел 
са активната защита и управление на 
земята и/или историческите обекти 
за съхранение и обществените ползи, 
държава членка може да избере да 
признае техните стопанства или 
групи от техни стопанства като 
индивидуални и отделни стопански 
субекти за целите на настоящия 
регламент, Регламент (EС) № [...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от .... относно подпомагане на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и Регламент (EС) № [...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от .... относно финансирането, 
управлението и наблюдението на 
Общата селскостопанска политика 
(„Хоризонтален регламент“);

Or. en

Обосновка

Някои видове организации с нестопанска цел управляват множество земеделски 
стопанства с цел гарантиране на по-устойчив и екологичен земеделски подход. 
Следователно има смисъл да се позволи на държавите членки да разглеждат 
множество стопанства от този вид организации като индивидуални и отделни 
стопански субекти за целите на плащанията и контрола по ОСП за опростяването на 
административните изисквания и избягване на несъразмерните разходи за 
бенефициентите и националните разплащателни агенции.
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Изменение 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) „зает селскостопански работник“ 
означава работник или 
селскостопански производител, 
който има постоянен, постоянен 
сезонен или временен договор, чиято 
дейност е съществена за 
земеделската дейност и за  веригата 
за създаване на стойност и чиито 
условия на заетост по отношение на 
стабилност, сигурност и 
професионализъм следва да бъдат 
подобрявани като приоритетна цел.

Or. es

Изменение 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „стопанство“ означава всички 
използвани за селскостопански 
дейности и управлявани от 
селскостопански производител единици, 
които се намират на територията на 
една и съща държава членка;

б) „стопанство“ означава всички 
използвани за селскостопански 
дейности и управлявани от 
селскостопански производител 
производствени единици, които се 
намират на територията на една и съща 
държава членка;

Or. es

Обосновка

„Единици, използвани за селскостопански дейности“ е по-широко определение 
отколкото това, което следва да бъде обхванато от настоящия член, като се има 
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предвид че подобни единици следва да се отнасят за всичко - от плуг до доилна 
машина или напоителна система. 

Изменение 361
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „стопанство“ означава всички 
използвани за селскостопански 
дейности и управлявани от 
селскостопански производител единици, 
които се намират на територията на 
една и съща държава членка;

б) „стопанство“ означава всички 
използвани за селскостопански 
дейности и управлявани от 
селскостопански производител, 
семейството на селскостопански 
производител или няколко семейства
единици, които се намират на 
територията на една и съща държава 
членка;

Or. pl

Обосновка

Определението за стопанство следва да бъде разширено, за да включва семейните 
стопанства или стопанствата, управлявани от няколко семейства, което не е в 
противоречие с частната собственост на земеделска земя. 

Изменение 362
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „ модерни устойчиви земеделски 
системи”: земеделски практики, 
които надхвърлят базисните правила 
за кръстосано спазване на 
Регламент (ЕС) № … [HZR] и са в 
непрестанен напредък за 
подобряването на техните 
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управление и природни хранителни 
елементи, цикъл на водата и 
енергийни потоци по начин, който 
намалява щетите върху околната 
среда и отпадъците от 
невъзобновяеми ресурси, и поддържат 
голямо разнообразие на културите, 
селскостопанските животни и 
природното многообразие в 
производствената система;

Or. en

Изменение 363
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „промишлена селскостопанска 
дейност”:  интензивно 
животновъдство, което е 
структурно зависимо от закупувания 
фураж и голямото потребление на 
енергия;

Or. en

Изменение 364
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) „неустойчиви земеделски 
системи”: земеделски и 
животновъдски практики, които 
систематично нарушават базисните 
правила за кръстосано спазване на 
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Регламент (ЕС) № … [HZR] в 
резултат на слабо равнище на 
управление на хранителния цикъл и 
силна зависимост от външна енергия, 
биоциди, антибиотици, вода и 
хранителни добавки;

Or. en

Изменение 365
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) „Дребен селскостопански 
производител”: дребномащабни 
селскостопански производители, 
включително селскостопански 
производители на непълен работен 
ден и такива, извършващи 
полупазарна дейност на по-малко от 5 
хектара, но с поне 25% от дейността 
им се извършва в стопанството и 25% 
от нетните приходи са от 
производството в стопанството, в 
т.ч. свързаната обработка и пускане 
на пазара на селскостопански 
продукти и други свързани със 
стопанството услуги.

Or. en

Изменение 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели, включително 
използването на домашни коне, с 
изключение на дейности, свързани със 
спектакли,

Or. fr

Изменение 367
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели, косене или 
оставяне за паша на земя основно или 
единствено по екологични причини,

Or. de

Изменение 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, дресирането, 
тренирането и развъждането на 
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селскостопански цели, животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

Or. fr

Изменение 369
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
стандартни селскостопански цели,

Or. es

Изменение 370
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

– селскостопанско производство, 
включващо отглеждането на 
селскостопански продукти, 
включително прибирането на реколтата, 
доенето, развъждането на животни и 
отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

Or. pt

Изменение 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на 
селскостопанската земя в състояние, 
което да я прави подходяща за паша 
или обработване без никакви 
специални подготвителни действия, 
които са извън рамките на 
традиционните селскостопански 
методи и машини, или

заличава се

Or. pt

Изменение 372
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване 
без никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански 
методи и машини, или

– поддържането на селскостопанската 
земя в добро селскостопанско и 
екологично състояние и 

Or. en

Изменение 373
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската – поддържането на селскостопанската 



AM\907852BG.doc 69/191 PE492.791v01-00

BG

земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване 
без никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански 
методи и машини, или

земя в добро селскостопанско и 
екологично състояние, или

Or. en

Изменение 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански 
методи и машини, или

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване, 
като при селскостопанските площи, 
които по естествен път се държат в 
това състояние, поддържането е 
свързано с извършване на минимална 
дейност, която се определя от 
държавите членки;

Or. fr

Изменение 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански 
методи и машини, или

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
стандартните селскостопански 
методи и машини, или
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Or. es

Обосновка

„Стандартни“ е по-подходящ термин.

Изменение 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански 
методи и машини, или

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
стандартните селскостопански 
методи и машини, или

Or. es

Обосновка

„Стандартни селскостопански методи и машини" е по-подходящ термин от 
„традиционните селскостопански методи и машини", като се има предвид че двете 
категории могат и да не съвпадат.

Изменение 377
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански методи 

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние на готовност за паша 
или обработване без никакви специални 
подготвителни действия, които са извън 
рамките на традиционните 
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и машини, или селскостопански методи и машини, или

Or. pl

Изменение 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които 
естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

заличава се

Or. fr

Изменение 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които 
естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

заличава се

Or. pt

Изменение 380
Rareş-Lucian Niculescu



PE492.791v01-00 72/191 AM\907852BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност,
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

– извършване на минимална дейност в 
земеделски площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

Or. en

Изменение 381
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

– където земеделските площи 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
земята не се използва, както е 
посочено в първото тире по-горе, не е 
налице земеделска дейност;

Or. en

Изменение 382
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

– извършване на минимална дейност в 
земеделски площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване, включително 
земеделие, което също така постига 
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цели за опазване на околната среда, 
например системи с висока природна 
стойност или земеделие в рамките на 
Натура 2000 или еквивалентни 
програми;

Or. en

Изменение 383
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

– ако държавата членка реши така на 
национално или на регионално 
равнище, когато даден район не 
изисква дейност по поддръжка, а 
вместо това естествено се поддържа в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване, дейностите могат да 
бъдат определени на национално или 
регионално равнище;

Or. en

Изменение 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

– ако държава членка реши така на 
национално или на регионално 
равнище, когато даден район не 
изисква дейност по поддръжка, а 
вместо това естествено се поддържа в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване, дейностите могат да 
бъдат определени на национално или 
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регионално равнище;

Or. en

Изменение 385
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, в земеделски площи, които
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

– ако държавата членка реши така на 
национално или на регионално 
равнище, когато даден район не 
изисква дейност по поддръжка, а 
вместо това естествено се поддържа в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване, дейностите могат да 
бъдат определени на национално или 
регионално равнище;

Or. en

Изменение 386
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 
в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 
или, при целесъобразност, от 
регионалните институции в 
съответствие с член 20 от 
настоящия регламент, в земеделски 
площи, които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

Or. es
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Обосновка

Съответствие с принципа на субсидиарност съгласно рамката, установена от 
Комисията. Реформата на Общата селскостопанска политика не следва да се 
използва за поставянето на политики, които се управляват по-добре на регионално 
равнище,  под централно управление.

Изменение 387
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 
в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

– извършване на минимална дейност, 
основана, при целесъобразност, на 
минимална гъстота на отглеждане, 
която се определя от държавите членки, 
в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

Or. pt

Изменение 388
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 
в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки 
или регионите, в земеделски площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

Or. en
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Изменение 389
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите 
членки, с цел опазване на природата 
съгласно Натура 2000 или 
еквивалентни програми за опазване на 
природата.

Or. en

Изменение 390
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- управление на земята, провеждано 
изцяло или основно за предоставяне 
на екологични ползи

Or. en

Обосновка

Концепцията за екологично управление на земята следва да бъде включена в 
определението за селскостопанска дейност.

Изменение 391
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- дейностите, обхванати от тирета 
2 и 3, следва да се ползват от 
субсидии само веднъж на цикъл от 
три години.

Or. en

Изменение 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „селскостопански продукти“ означава 
продуктите, изброени в приложение I 
към Договора, но с изключение на 
рибните продукти, както и памук;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 393
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „селскостопански продукти“ означава 
продуктите, изброени в приложение I 
към Договора, но с изключение на 
рибните продукти, както и памук;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es
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Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 394
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни ливади и пасища или трайни 
насаждения, включително 
агролесовъдни насаждения;

Or. fr

Изменение 395
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения, включително 
агролесовъдни насаждения;

Or. fr

Изменение 396
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Мария Габриел, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en



PE492.791v01-00 80/191 AM\907852BG.doc

BG

Изменение 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища, постоянни ливади
или трайни насаждения;

Or. fr

Изменение 400
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
пасища и постоянни пасища и/или
трайни насаждения;

Or. it

Изменение 401
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „агролесовъдство“ означава 
производствена система, в която се 
отглеждат заедно дървета и 
култивирани или отглеждани за паша 
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растения във вътрешността или по 
периферията на едни и същи парцели;

Or. fr

Изменение 402
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „агролесовъдство“ означава 
производствена система, в която се 
отглеждат заедно дървета и 
култивирани или отглеждани за паша 
растения във вътрешността или по 
периферията на едни и същи парцели;

Or. fr

Изменение 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „обработваема земя“ означава земя, 
която се обработва за производството на 
култури, или площи, които са на 
разположение за производството на 
култури, но оставена под угар, 
включително площи, оставени под угар 
в съответствие с членове 22, 23 и 24 от 
Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR, 
независимо от това дали на тази земя са 
разположени оранжерии или подвижни 
или неподвижни навеси;

е) „обработваема земя“ означава земя, 
която се обработва за производството на 
култури, или площи, които са на 
разположение за производството на 
култури, но оставена под угар, 
включително площи, оставени под угар 
в съответствие с член 32 от 
настоящия регламент, членове 22, 23 
и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с 
член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 
и с член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR, независимо от това дали на тази 
земя са разположени оранжерии или 
подвижни или неподвижни навеси;
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Or. es

Изменение 404
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „обработваема земя“ означава земя, 
която се обработва за производството на 
култури, или площи, които са на 
разположение за производството на 
култури, но оставена под угар, 
включително площи, оставени под угар 
в съответствие с членове 22, 23 и 24 от 
Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR, 
независимо от това дали на тази земя са 
разположени оранжерии или подвижни 
или неподвижни навеси;

е) „обработваема земя“ означава земя, 
която се обработва за производството на 
култури, или площи, които са на 
разположение за производството на 
култури, но оставена под угар, 
включително площи, оставени под угар 
в съответствие с член 32 от 
настоящия регламент, членове 22, 23 
и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, с 
член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 
и с член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR, независимо от това дали на тази 
земя са разположени оранжерии или 
подвижни или неподвижни навеси;

Or. es

Обосновка

Понятието „обработваема земя“ следва изрично да включва хектарите, определени 
като екологични площи съгласно член 32. 

Изменение 405
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „обработваема земя“ означава земя, 
която се обработва за производството на 
култури, или площи, които са на 
разположение за производството на 
култури, но оставена под угар, 

е) „обработваема земя“ означава земя, 
която се обработва за производството на 
култури, или площи, които са на 
разположение за производството на 
култури, включително временни 
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включително площи, оставени под угар 
в съответствие с членове 22, 23 и 24 от 
Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR, 
независимо от това дали на тази земя са 
разположени оранжерии или подвижни 
или неподвижни навеси;

пасища, но оставена под угар, 
включително площи, оставени под угар 
в съответствие с членове 22, 23 и 24 от 
Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR, 
независимо от това дали на тази земя са 
разположени оранжерии или подвижни 
или неподвижни навеси;

Or. fr

Изменение 406
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) „сеитбооборот”: отглеждане на 
култури, включващи поне четири 
различни сорта, включително една 
бобова култура; 

Or. en

Изменение 407
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) „сеитбооборот”: отглеждане на 
култури, включващи поне четири 
различни сорта, включително една 
бобова култура; 

Or. en
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Изменение 408
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници, 
овошки и дървета с черупкови плодове, 
маслини и нискостъблени дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация;

Or. en

Изменение 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници;

Or. pt

Изменение 411
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници, 
традиционни овощни градини и 
нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

Or. de

Изменение 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)



PE492.791v01-00 86/191 AM\907852BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация, както и 
тополови насаждения;

Or. it

Изменение 413
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша 
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на тревни 
растения, храсти и/или дървета или 
други видове, подходящи за паша, за  
фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са 
включени в сеитбооборота на 
стопанството ;

Or. fr

Изменение 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша 
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на тревни 
растения, храсти и/или дървета или 
други видове, подходящи за паша, за  
фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са 
включени в сеитбооборота на 
стопанството ;

Or. fr

Изменение 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище или постоянна 
ливада“ означава земя, използвана за 
отглеждане на трева или други тревни 
фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота на 
стопанството, то може да включва други 
подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

Or. fr

Изменение 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище и историческо 
пасище“ означава земя, използвана за 
отглеждане на трева или други тревни 
фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота на 
стопанството; те могат да включват
други видове или елементи, които са 
важни за класифициране на земята 
като исторически пасища и 
традиционни пасища.

Or. es

Обосновка

Това изменение се отнася по-скоро до постоянни пасища, а не просто до постоянни 
ливади, за да се вземат предвид традиционните системи за паша като например 
иберийската dehesa, където са открити други нетревни видове и които се използват 
за екстензивно животновъдство.

Изменение 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на десет 
години или повече; то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие че тревата или другите фуражи 
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фуражи остават преобладаващи; остават преобладаващи; Държавите 
членки могат да решат да включат 
подходяща за паша земя, която е част 
от установени местни практики, при 
които тревите и другите тревни 
фуражи традиционно не са 
преобладаващи в зоните на паша;

Or. en

Обосновка

Обработваните пасища по принцип се засяват повторна на всеки 8 до 10 години, а в 
някои случаи и по-дълго. Ограничаването на периода на сеитбооборота до 5 години би 
довело до блокирането на обширни области от плодородни и обработваеми пасища. 
Определението за постоянни пасища не следва да изключва традиционните пасища с 
висока екологична стойност, където тревата и тревните растения не са 
преобладаващи.

Изменение 418
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на десет 
години или повече; то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

Or. en

Изменение 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet



PE492.791v01-00 90/191 AM\907852BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на осем 
години или повече; то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;
изключват се тревни ивици съгласно 
мерките за агроекология и климат, 
както са определи в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR];

Or. en

Изменение 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на осем 
години или повече; то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

Or. en
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Изменение 421
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени и при 
необходимост с възстановяване) или 
чрез култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на осем години или 
повече; то може да включва други 
подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

Or. en

Изменение 422
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или 
повече, то може да включва други 
подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите 
тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, която не е била 
обработвана или повторно засявана в 
продължение на седем години или 
повече; в това се включват други 
подходящи за паша видове; 
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Or. en

Изменение 423
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети),
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или 
повече, то може да включва други 
подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите 
тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, която не е била 
обработвана или повторно засявана в 
продължение на седем години или 
повече; в това се включват други 
подходящи за паша видове;

Or. en

Изменение 424
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или повече, 
то може да включва други подходящи 
за паша видове, при условие, че 

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, естествено растящи, 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството, 
обработвани или повторно засявани в 
продължение на седем години или 
повече; то може да включва други 
видове или елементи; Държавите 
членки могат да решат да включат 
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тревата или другите тревни фуражи 
остават преобладаващи;

подходяща за паша земя, която е част 
от установени местни практики;

Or. en

Изменение 425
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които
не са били включени в сеитбооборота 
на стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянна ливада“ означава земя, 
използвана за отглеждане на нетревни
фуражни ресурси (храсти и/или 
дървета), естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), която не е
включена в сеитбооборота на 
стопанството и не е обработвана или 
повторно засявана в продължение на 
седем години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша 
видове освен тревата или другите 
тревни фуражи ;

Or. fr

Изменение 426
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 

з) „постоянна ливада“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
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стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша 
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

стопанството в продължение на пет 
години или повече,

Or. fr

Изменение 427
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на
стопанството в продължение на три 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

Or. en

Изменение 428
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева 
или други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 

з) „постоянно пасище“ означава земя, на 
която растат трева или други 
подходящи за паша растения, 
естествено (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
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не са били включени в сеитбооборота 
на стопанството в продължение на 
пет години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша 
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

са окосявани или оставяни за паша и 
които не са били разоравани или 
презасявани в продължение на пет 
години или повече. Особеностите на 
ландшафта, които се определят от 
държавите членки, могат да бъдат 
включени в постоянните пасища при 
условия, че въпросната земя има 
собствен код за употреба на земята 
„обширно пасище“ или оставената за 
паша и/или окосяваната площ възлиза 
на повече от 50 % от нея;

Or. de

Изменение 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или повече, 
то може да включва други подходящи 
за паша видове, при условие, че 
тревата или другите тревни фуражи 
остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, включително дървесни 
видове, която не е била обработвана 
или повторно засявана в продължение
на пет години или повече; в това се 
включват други подходящи за паша 
видове;

Or. en

Изменение 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите 
тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота в 
продължение на пет години или повече; 
то може да включва други видове или 
важни елементи за 
характеризирането на земята като 
пасище;

Or. it

Изменение 431
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите
тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „пасище и постоянно пасище“ за 
отглеждане на фуражни треви, 
естествено растящи (саморазсадени) или 
чрез култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или повече; 
то може да включва други видове или 
важни елементи за 
характеризирането на земята като 
пасище;

Or. it

Изменение 432
Phil Bennion
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша 
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, освен в случая на 
превърната в пасище земя в рамките 
на сертифицирана екологична схема 
или мярка за екологизиране;

Or. en

Обосновка

Възможностите за екологизиране, които включват затревяването на обработваема 
земя в противен случай след 5 години ще загубят статута на обработваема земя и 
земеделските стопани ще трябва да предоставят нови възможности за 
екологизиране на друга земя, тъй като мерките за екологизиране се прилагат 
единствено за обработваемата земя. Това ще бъде постепенен процес, при 
положение, че бъдат използвани схемите за финансиране в областта на околната 
среда или екологичните приоритетни области, което може да доведе до постепенно 
повторно класифициране на земята като постоянно пасище.

Изменение 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
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години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие че тревата или другите фуражи 
остават преобладаващи; държавите 
членки могат да решат да включат 
подходяща за паша земя, която е част 
от установени местни практики, при 
които тревите и другите тревни 
фуражи традиционно не са 
преобладаващи в зоните на паша;

Or. en

Обосновка

Изменението предоставя повече гъвкавост пасищата да имат различни 
характеристики, което е необходимо, когато пасищата са наистина много различни 
по естество.

Изменение 434
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие че тревата или другите фуражи 
остават преобладаващи; държавите 
членки могат да решат да включат 
подходяща за паша земя, която е част 
от установени местни практики, при 
които тревите и другите тревни 
фуражи традиционно не са 
преобладаващи в зоните на паша;

Or. en
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Изменение 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други видове, при условие, че тревата 
или другите тревни фуражи остават 
преобладаващи; Държавите членки 
могат да решат да включат 
подходяща за паша земя, която е част 
от установени местни практики, при 
които тревите и другите тревни 
фуражи традиционно не са 
преобладаващи в зоните на паша;

Or. en

Обосновка

В някои области ниските храсти се включват в пашата и това е част от установени 
местни практики. Такава земя следва да бъде включена в определението за постоянни 
пасища.

Изменение 436
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
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други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други видове, при условие, че тревата 
или другите тревни фуражи остават 
преобладаващи. Държавите членки 
могат да решат да включат
подходяща за паша земя, която е част 
от установени местни практики, при 
които тревите и другите тревни 
фуражи традиционно не са 
преобладаващи в зоните на паша;

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат право да включват области с ограничено, но 
разпръснато присъствие на плевели като магарешки бодил, тъй като в противен 
случай други области, които отговарят на критериите за включване, би могло да 
бъдат изключени. Освен това, държавите членки следва да могат да вземат предвид 
установените практики във връзка с естеството на постоянните пасища.

Изменение 437
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни или дървесни фуражи, 
естествено растящи (саморазсадени) или 
чрез култивиране (изкуствено засети), 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или повече; 
то може да включва други подходящи за 
паша видове, при условие, че тревата 
или другите тревни фуражи остават 
преобладаващи; Държавите членки 
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могат да решат да включат земя, 
която може да бъде използвана за 
паша и която е част от установени 
местни практики, когато тревата 
или другите тревни или дървесни 
фуражи не са традиционно 
преобладаващи в пасищните площи.

Or. en

Изменение 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да 
включва други подходящи за паша 
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражни растения (тревни 
храсти и/или дървета), подходящи за 
паша, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, тя може да 
включва относително неплодотворна 
земя, като пасищни площи, бърда, 
храстови пътеки и летни и 
планински пасища; 

Or. fr

Изменение 439
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, з) „постоянно пасище“ означава земя, 
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използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите 
тревни фуражи остават 
преобладаващи;

използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече; то може да включва 
други подходящи за паша видове или 
важни елементи за 
характеризирането на земята като
постоянно пасище. Държави членки 
или региони могат да решат да 
допуснат отглеждането на култури с 
дълъг период на ротация на 
интервали от 5 години или повече, 
когато подобни традиционни 
практики са благоприятни за 
околната среда.

Or. en

Изменение 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва
други подходящи за паша райони, при 
условие, че традиционно са били 
използвани за пасище дори и тревата 
или другите тревни фуражи да не са
преобладаващи;

Or. es
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Обосновка

Определението в предложението на Комисията може да постави затруднения, 
когато става въпрос за средиземноморските екосистеми, които са много подходящи 
за паша, като традиционните пасища dehesa (където расте зелен дъб - вид, който 
произвежда храни, с които животните могат да се хранят) и планинските пасища.
Поради тази причина обхватът на определението следва да бъде разширен, за да 
включва райони, които са доказали, че са подходящи за паша, защото традиционно са 
били използвани за тази цел, дори и тревистите видове да не са преобладаващи.

Изменение 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
или не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или повече, 
или са били презасявани с подобна или 
същата трева или фураж в 
продължение на пет години или 
повече, то може да включва други 
подходящи за паша видове, при условие 
че тревата или другите тревни фуражи, 
включително например пирен, остават 
преобладаващи;

Or. en

Изменение 442
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
или не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или повече, 
или са били презасявани с подобна или 
същата трева или фураж в 
продължение на пет години или 
повече, то може да включва други 
подходящи за паша видове, при условие 
че тревата или другите тревни фуражи, 
включително например пирен, остават 
преобладаващи;

Or. en

Изменение 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече; то може да включва 
други видове, които могат да бъдат 
използвани за паша, при условие, че 
тревата или другите тревни фуражи 
остават преобладаващи;

Or. es
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Обосновка

Определението в предложението на Комисията не предвижда средиземноморските 
екосистеми, които са много подходящи за паша, като традиционните пасища dehesa 
(където расте зелен дъб - вид, който произвежда храни, с които животните могат 
да се хранят) и планинските пасища. Изменението разширява понятието, така че да 
включва видове, които, въпреки че не са непременно подходящи за паша, все пак 
осигуряват източник на храна за добитъка.

Изменение 444
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други видове, които могат да бъдат 
използвани за паша, при условие, че 
тревата или другите тревни фуражи 
остават преобладаващи;

Or. es

Обосновка

Позволява екосистеми, подходящи за паша, като планинските пасища, да бъдат 
включени в определението.  Първоначалното определение е твърде ограничено.

Изменение 445
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)



PE492.791v01-00 106/191 AM\907852BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) използвана за отглеждане на трева 
или други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, включително 
площи, които са били разоравани и 
наново засявани с трева след период 
от шест или повече години, и с 
изключение на площи с ограничения за 
култивиране поради прилагането на 
Директивата за „Натура 2000“, 
Рамковата директива за водите и 
Директивата за нитратите; то може 
да включва други неподходящи за паша 
видове, при условие, че тревата или 
другите тревни фуражи остават 
преобладаващи;

Or. en

Обосновка

Следва да бъде позволено да се разорават и презасяват постоянните пасища, за да се 
поддържа високо равнище на производство на фураж от площта.

Изменение 446
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
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други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;
тревните ивици, обхванати от агро-
екологични мерки като посочените в 
Регламент (ЕС) №  […] [RDR], ще 
бъдат изключени;

Or. fr

Обосновка

Според действащите разпоредби оставена тревна ивица се превръща в постоянно 
пасище след пет години.  С изменението се цели това да бъде избегнато.

Изменение 447
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „екологична инфраструктура“; 
елементи от ландшафта, горско 
земеделие, биоразнообразие, 
управление на водите и почвите, 
местообитания и т.н., които 
стабилизират и насърчават 
агроекологичните земеделски 
практики и системата за управление 
на околната среда;

Or. en

Обосновка

За да се увеличи функционалното биоразнообразие, а оттам и функционирането на 
агроекосистемите/предоставянето на обществени блага. Елементите на ландшафта 
(плетове, ровове, влажни зони и други полуестествени части от местообитания) биха 
се включили с буферни зони за създаването на агроекологична инфраструктура 
(местообиталищни резервоари за опрашители и унищожители на вредители, 
уловител за прекомерно оттичане за защита на водните пътища и нарастване на 
презареждането на подземни води, защита от ерозия на почвата или регулиране на 
водния и хранителен баланс).
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Изменение 448
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „агроекологична 
инфраструктура“; елементи от 
ландшафта, включително 
плетове,водоеми, тераси и буферни 
ивици, горско земеделие, 
биоразнообразие, управление на 
водите и почвите, местообитания и 
т.н., които стабилизират и 
насърчават агроекологичните 
земеделски практики и системата за 
управление на околната среда;

Or. en

Изменение 449
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „Обработваеми земи с висока 
природна стойност“: площи с особено 
високо разнообразие на видовете и 
местообитанията, земеделски 
практики с ниска интензивност и 
високи пропорции естествена 
растителност;

Or. en

Изменение 450
Martin Häusling
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „Обработваеми земи с висока 
природна стойност“: системи за 
земеделие, които включват 
земеделски дейности и земеделска 
земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на 
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Or. en

Изменение 451
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „Обработваеми земи с висока 
природна стойност“: системи за 
земеделие, които включват 
земеделски дейности и земеделска 
земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на 
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на 
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естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.

Or. en

Изменение 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „селскостопанска система с 
висока природна стойност“ означава 
район, в който земеделието подкрепя 
или е свързано с голямо разнообразие 
от видове и местообитания или в 
който съществуват видове, изправени 
пред проблеми с опазването.

Or. es

Изменение 453
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „селскостопанска система с 
висока природна стойност“ означава 
район, предимно в Европа, в който 
земеделието подкрепя или е свързано с 
голямо разнообразие от видове и 
местообитания или в който 
съществуват видове, изправени пред 
проблеми с опазването.

Or. es
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Изменение 454
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „исторически пасища и ливади“: 
земя, традиционно използвана за 
отглеждане на трева или други 
фуражи, която не е била обработвана 
или повторно засявана в продължение 
на седем или повече години и върху 
която съществуват всякакви видове, 
подходящи за паша или събирани за 
фураж на животните

Or. en

Изменение 455
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички тревни растения, 
които по традиция се срещат на 
естествените пасища или обикновено 
са включени в смесите за семена за 
пасища или ливади в държавата членка 
(независимо дали се използват за 
паша на животните или не);

и) „трева или други фуражни ресурси“ 
означава всички тревни, плодни или 
дървесни ресурси, които се срещат и 
традиционно се използват в 
полуестествени пасища или 
обикновено са включени в смесите за 
семена за пасища или ливади в 
държавата членка 

Or. fr

Обосновка

Това определение позволява екстензивни пасища да бъдат взети предвид, когато се 
използва многообразие от фуражен ресурс за изхранване на крави, овце и кози. То 



PE492.791v01-00 112/191 AM\907852BG.doc

BG

обхваща също така видовете растителност, използвани за отглеждане на добитък, 
които се намират в различни зони на растителност от Средиземно море до 
северните части. Следователно подобни пасища следва да се считат за отговарящи 
на условията дори и да не съдържат храсти и дървета.

Изменение 456
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички тревни растения, 
които по традиция се срещат на
естествените пасища или обикновено 
са включени в смесите за семена за 
пасища или ливади в държавата членка 
(независимо дали се използват за паша 
на животните или не);

и) „трева или други фуражи“ означава 
всички растения, които по традиция се 
срещат в  естествено използвани за 
пасища площи или обикновено са 
включени в смесите за семена за пасища 
или ливади в държавата членка 
(независимо дали се използват за паша 
на животните или не);

Or. fr

Изменение 457
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички тревни растения, 
които по традиция се срещат на 
естествените пасища или обикновено 
са включени в смесите за семена за 
пасища или ливади в държавата членка 
(независимо дали се използват за паша 
на животните или не);

и) „трева или други фуражи“ означава 
всички растения, които по традиция се 
срещат в  естествено използвани за 
пасища площи или обикновено са 
включени в смесите за семена за пасища 
или ливади в държавата членка 
(независимо дали се използват за паша 
на животните или не);

Or. fr
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Изменение 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички тревни растения, които 
по традиция се срещат на 
естествените пасища или обикновено 
са включени в смесите за семена за 
пасища или ливади в държавата членка 
(независимо дали се използват за паша 
на животните или не);

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички растения, които по 
традиция се срещат в  естествено 
използвани за пасища площи или 
обикновено са включени в смесите за 
семена за пасища или ливади в 
държавата членка (независимо дали се 
използват за паша на животните или не);

Or. fr

Изменение 459
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички тревни растения, 
които по традиция се срещат на 
естествените пасища или обикновено са 
включени в смесите за семена за пасища 
или ливади в държавата членка 
(независимо дали се използват за паша 
на животните или не);

и) "трева или други тревни фуражи":
всички растения, с които се хранят 
тревопасните животни и които по 
традиция се срещат в естествените 
пасища или обикновено са включени в 
смесите за семена за пасища или ливади 
в държавата членка (независимо дали се 
използват или не за паша на животните).

Or. en

Обосновка

Всички растения, подходящи за паша, следва да бъдат естествена част от 
постоянните пасища.
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Изменение 460
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички тревни растения, които 
по традиция се срещат на естествените 
пасища или обикновено са включени в 
смесите за семена за пасища или ливади 
в държавата-членка (независимо дали се 
използват за паша на животните или не);

и) „трева или други тревни фуражи“ 
означава всички тревни растения, които 
по традиция се срещат на естествените 
пасища или обикновено са включени в 
смесите за семена за пасища или ливади 
в държавата-членка (независимо дали се 
използват за паша на животните или не);
определението покрива и 
нискорастящи храсти, тръстика, 
ракита, острица и други растения, 
които имат малка или никаква 
стойност като фураж, 

Or. de

Изменение 461
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „необработваема земя“: всички 
площи, които не са управлявани като 
земеделски, но това не включва 
постоянни пасища, ливади или земя, 
която временно е изключена от 
обработване;

Or. en

Изменение 462
Phil Prendergast
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „необработваема земя“: всички 
площи, които не са управлявани като 
земеделски, но това не включва 
постоянни пасища, ливади или земя, 
която временно е изключена от 
обработване;

Or. en

Изменение 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „полуестествена и 
необработваема земя“: земя {под 
защита съгласно} Директивата за 
ОВОС (85/337/EИО)

Or. en

Изменение 464
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „разсадници“ означава следните 
площи с млади фиданки на (дървесни) 
видове, отглеждани на открито за по-
късно присаждане:

й) „разсадници“ означава следните 
площи с млади фиданки на (дървесни) 
или тревни видове, отглеждани на 
открито за по-късно присаждане:

Or. es
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Изменение 465
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „традиционни овощни градини“ 
означава земя, засадена с плодни 
дървета, която има екологична и 
културна значимост;

Or. de

Изменение 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „площ с нискостеблени дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация“ 
означава площите, засадени с 
дървесни видове с код по КН 06029041, 
определяни от държавите членки, 
които се състоят от дървесни 
многогодишни култури, чиито корени 
или дънери остават в почвата след 
прибиране на реколтата, като през 
следващия сезон се появяват нови 
издънки и с максимален цикъл на 
реколтиране, определян от 
държавите членки.

заличава се

Or. pt

Изменение 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „площ с нискостеблени дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация“ 
означава площите, засадени с дървесни 
видове с код по КН 06029041, 
определяни от държавите членки, които 
се състоят от дървесни многогодишни 
култури, чиито корени или дънери 
остават в почвата след прибиране на 
реколтата, като през следващия сезон се 
появяват нови издънки и с максимален 
цикъл на реколтиране, определян от 
държавите членки.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es

Изменение 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „площ с нискостеблени дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация“ 
означава площите, засадени с дървесни 
видове с код по КН 06029041, 
определяни от държавите членки, които 
се състоят от дървесни многогодишни 
култури, чиито корени или дънери 
остават в почвата след прибиране на 
реколтата, като през следващия сезон се 
появяват нови издънки и с максимален 
цикъл на реколтиране, определян от 
държавите членки.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es
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Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 469
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „площ с нискостеблени дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация“ 
означава площите, засадени с дървесни 
видове с код по КН 06029041, 
определяни от държавите членки, които 
се състоят от дървесни многогодишни 
култури, чиито корени или дънери 
остават в почвата след прибиране на 
реколтата, като през следващия сезон се 
появяват нови издънки и с максимален 
цикъл на реколтиране, определян от 
държавите членки.

к) „площ с нискостеблени дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация“ 
означава площите, засадени с дървесни 
видове с код по КН 06029041, 
определяни от компетентните органи 
на държавите членки, и които се 
състоят от дървесни многогодишни 
култури, чиито корени или дънери 
остават в почвата след прибиране на 
реколтата, като през следващия сезон се 
появяват нови издънки и с максимален 
цикъл на реколтиране, определян от 
държавите членки;

Or. es

Изменение 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „тополови насаждения“ означава 
площи, засадени с дървесни видове от 
рода Populus spp с цикъл на ротация 
не по-кратък от 15 години;

Or. it
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Изменение 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „трайни насаждения“:  култури, 
за които не се прилага сеитбооборот, 
различни от постоянни пасища и 
постоянни насаждения, които 
заемат земята в продължение на пет 
години или по-кратък период и дават 
реколта многократно

Or. en

Изменение 472
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „трайни насаждения“:  култури, 
за които не се прилага сеитбооборот, 
различни от постоянни пасища и 
постоянни насаждения, които 
заемат земята в продължение на пет 
години или по-кратък период и дават 
реколта многократно.

Or. en

Изменение 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)



PE492.791v01-00 120/191 AM\907852BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „обработваема земя“ означава 
всички земи, включени в 
подкатегориите, описани в 
приложение ІІІ, точка ІІ от 
Регламент (ЕО) № 1166/2008 г. на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г.

Or. es

Обосновка

Определението за „обработваема земя“ следва да бъде добавено, за да е ясно, че не 
включва трайни насаждения. Понятието „обработваема земя“ в член 29, параграф 1 
във версията на испански език на предложението за регламент относно директните 
плащания също е преведено неправилно.

Изменение 474
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „нов участник“:  физическо или 
юридическо лице или група физически 
или юридически лица, независимо 
какъв е правният статут, 
предоставен на тази група и на 
нейните членове от националното 
законодателство, чиято 
селскостопанска дейност се намира 
на територията на Съюза, както е 
посочена в член 52 на Договора за ЕС, 
и който/която започва да упражнява 
селскостопанска дейност, сам или в 
сътрудничество с други 
селскостопански производители или 
нови участници по смисъла на член 4, 
параграф 1а от настоящия 
регламент.
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Or. en

Изменение 475
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „обработване на земята“ означава 
всички законни стратегии или 
техники, в които участват 
собствениците и ползвателите на 
земя в областта на опазването и 
използването на нейните природни, 
културни и свързаните с ландшафта 
качества и ресурси;

Or. es

Изменение 476
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „обществени блага, съобразени с 
околната среда“ означава блага, 
съобразени с околната среда, в 
екосистеми, които гарантират 
функционирането на тези 
екосистеми и са важни за 
благосъстоянието на хората и 
обществото като цяло;

Or. es

Изменение 477
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква к а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „обществени услуги, съобразени с 
околната среда“ означава услуги, 
съобразени с околната среда, в 
екосистеми, които гарантират 
функционирането на тези 
екосистеми и са важни за 
благосъстоянието на хората и 
обществото като цяло;

Or. es

Изменение 478
Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за целите на:

заличава се

a) формулирането на допълнителни 
определения по отношение на 
достъпа до подпомагане съгласно 
настоящия регламент;
б) установяването на рамка, в която 
държавите членки определят 
минималните дейности, 
осъществявани на площи, които 
естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;
в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те 
са изпълнили задължението да 
поддържат земеделската площ в 
състояние, подходящо за паша или 
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обработване съгласно параграф 1, 
буква в).
г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите тревни фуражи за целите на 
параграф 1, буква з).

Or. es

Изменение 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) формулирането на допълнителни 
определения по отношение на 
достъпа до подпомагане съгласно 
настоящия регламент;

заличава се

Or. es

Изменение 480
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) формулирането на допълнителни 
определения по отношение на 
достъпа до подпомагане съгласно 
настоящия регламент;

заличава се

Or. es

Изменение 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяването на рамка, в която 
държавите членки определят 
минималните дейности, 
осъществявани на площи, които 
естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

заличава се

Or. es

Изменение 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяването на рамка, в която 
държавите членки определят 
минималните дейности, 
осъществявани на площи, които 
естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

заличава се

Or. es

Изменение 483
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяването на рамка, в която 
държавите членки определят 

заличава се
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минималните дейности, 
осъществявани на площи, които 
естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

Or. es

Изменение 484
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяването на рамка, в която 
държавите членки определят
минималните дейности, осъществявани 
на площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

б) установяването на рамка, която 
определя минималните дейности, 
осъществявани на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване;

Or. en

Изменение 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Мария 
Габриел, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) установяването на рамка, в която
държавите членки определят 
минималните дейности, осъществявани 
на площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

б) установяването на критерии, с 
които държавите членки определят 
минималните дейности, осъществявани 
на площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

Or. en
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Изменение 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те 
са изпълнили задължението да 
поддържат земеделската площ в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване съгласно параграф 1, 
буква в).

заличава се

Or. es

Изменение 487
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те 
са изпълнили задължението да 
поддържат земеделската площ в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване съгласно параграф 1, 
буква в).

заличава се

Or. es

Изменение 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те 
са изпълнили задължението да 
поддържат земеделската площ в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване съгласно параграф 1, 
буква в).

заличава се

Or. es

Изменение 489
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те са 
изпълнили задължението да поддържат 
земеделската площ в състояние, 
подходящо за паша или обработване 
съгласно параграф 1, буква в).

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те са 
изпълнили задължението да поддържат 
земеделската площ в състояние, 
подходящо за паша или обработване и в 
добро земеделско и екологично 
състояние;

Or. en

Изменение 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите тревни фуражи за целите на 
параграф 1, буква з).

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите тревни фуражи и критериите 
за определяне на установените 
местни практики по смисъла на
параграф 1, буква з).

Or. en

Изменение 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите тревни фуражи за целите на 
параграф 1, буква з).

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es

Изменение 492
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите тревни фуражи за целите на 
параграф 1, буква з).

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es
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Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Приложение (...) от настоящия 
регламент определя
а) рамката, според която държавите 
членки определят минималните 
дейности, осъществявани на площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;
б) рамката, според която държавите 
членки трябва да определят 
критериите за изпълнение от 
селскостопанските производители, за 
да се счита, че те са изпълнили 
задължението да поддържат 
земеделската площ в състояние, 
подходящо за паша или обработване 
съгласно параграф 1, буква в);

Or. es

Обосновка

Основният акт следва да определя рамката, според която държавите членки следва 
да определят „минимални дейности“ и рамка, според която държавите членки следва 
да определят критериите за поддържане на района в състояние, подходящо за 
производство. Комисията следва да определя критериите по време на процеса на 
преговори.

Изменение 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Приложение (...) от настоящия 
регламент определя
а) рамката, според която държавите 
членки определят минималните 
дейности, осъществявани на площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;
б) рамката, според която държавите 
членки трябва да определят 
критериите за изпълнение от 
селскостопанските производители, за 
да се счита, че те са изпълнили 
задължението да поддържат 
земеделската площ в състояние, 
подходящо за паша или обработване 
съгласно параграф 1, буква в);

Or. es

Обосновка

Основният акт следва да определя рамката, според която държавите членки следва 
да определят „минимални дейности“ и рамка, според която държавите членки следва 
да определят критериите за поддържане на района в състояние, подходящо за 
производство.

Изменение 495
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Приложение (...) от настоящия 
регламент определя
а) рамката, според която 
компетентните институционални 
органи, в съответствие със 
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законодателството на държавите 
членки, определят минималните 
дейности, осъществявани на площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;
б) рамката, според която държавите 
членки и, при целесъобразност, 
регионалните институции в 
съответствие с член 20 от 
настоящия регламент, трябва да 
определят критериите за изпълнение 
от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те 
са изпълнили задължението да 
поддържат земеделската площ в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване съгласно параграф 1, 
буква в);

Or. es

Изменение 496
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 
национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 33, 35, 37 и 39.

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 
национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 29, параграф 5б, 
35, 37 и 39.

Or. fr

Изменение 497
Diane Dodds, James Nicholson
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Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 
национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 33, 35, 37 и 39.

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 
национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 35, 37 и 39.

Or. en

Изменение 498
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 
национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 33, 35, 37 и 39.

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 
национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 35, 37 и 39.

Or. fr

Изменение 499
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 

1. За всяка държава членка и всяка 
година в приложение II се определя 
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национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 33, 35, 37 и 39.

национален таван, който се състои от 
общата стойност на всички 
разпределени права, на националния 
резерв и на таваните, определени в 
съответствие с членове 33, 35, 37, 37а и 
39.

Or. it

Обосновка

Пакетът за управление на риска следва да бъде преместен в рамките на първия стълб 
(директни плащания).

Изменение 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Директните плащания се 
разпределят между държавите 
членки по такъв начин, че всяка 
държава членка получава, като 
национален таван, сума, която 
съответства на броя хектари, 
покрити от исканията за директни 
плащания през 2013 г., умножен по 
средния размер на директните 
плащания в целия Европейски съюз 
през 2013 г. Държавите членки, в 
които средният размер на 
директните плащания на хектар, 
изчислен въз основа на плащанията 
през 2013 г., надхвърля 110 % от 
средния размер на плащанията на 
територията на ЕС, могат да 
отпускат допълнителни плащания 
от националните си бюджети в 
размер, който не надвишава две 
трети от разликата между средната 
сума на директните плащания и 
средният размер в ЕС през 2013 г.
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Or. en

Изменение 501
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Директните плащания се 
разпределят между държавите 
членки по такъв начин, че всяка 
държава членка получава, като 
национален таван, сума, която 
съответства на броя хектари, 
покрити от исканията за директни 
плащания през 2013 г., умножен по 
средния размер на директните 
плащания в целия Европейски съюз 
през 2013 г. Държавите членки, в 
които средният размер на 
директните плащания на хектар,
изчислен въз основа на плащанията 
през 2013 г., надхвърля 110 % от 
средния размер на плащанията на 
територията на ЕС, могат да 
отпускат допълнителни плащания 
от националните си бюджети в 
размер, който не надвишава две 
трети от разликата между средната 
сума на директните плащания и 
средният размер в ЕС през 2013 г.

Or. en

Изменение 502
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Изчислението на националните 
тавани се осъществява по такъв 
начин, че всяка държава членка, 
която попада под средния размер на 
директните плащания от ЕС за 
2013 г., си възстановява до 2018 г. две 
трети от разликата между средния 
размер в ЕС за 2013 г. и националното 
равнище за 2013 г.

Or. en

Обосновка

С цел да постигне колкото е възможно по-справедлива система на разпределение.

Изменение 503
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато е целесъобразно и в 
съответствие с конституционните 
им норми, държавите членки могат 
да прилагат разпоредби от общата 
селскостопанска политика на 
регионално равнище

Or. en

Изменение 504
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с 
конституционните си норми, 
държавите членки могат да прилагат 
относимите разпоредби на 
настоящия регламент на регионално 
равнище. В този случай държавите 
членки определят регионите в 
съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии и 
разделят националния таван между 
регионите. Държавите членки могат 
също да вземат всички решения, 
споменати в настоящия регламент 
на регионално равнище и да прилагат 
финансовите разпоредби, предвидени 
в членове 33, 35, 37, 39 и 51, както и 
механизма за гъвкавост по член 14, 
към регионалните тавани. 
Държавите членки могат също да 
вземат решение за създаване на 
регионални резерви с оглед 
разпоредбите на член 23.

Or. en

Изменение 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с 
конституционните си норми, 
държавите членки могат да прилагат 
относимите разпоредби на 
настоящия регламент на регионално 
равнище. В този случай държавите 
членки определят регионите в 
съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии и 
разделят националния таван между 
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регионите. Държавите членки могат 
също да вземат всички решения, 
споменати в настоящия регламент 
на регионално равнище и да прилагат 
финансовите разпоредби, предвидени 
в членове 33, 35, 37, 39 и 51 към 
регионалните тавани. Държавите 
членки могат също да вземат 
решение за създаване на регионални 
резерви.

Or. en

Изменение 506
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
решат да прилагат настоящия 
регламент на регионално равнище. В 
този случай държавите членки 
определят регионите в съответствие 
с обективни и недискриминационни 
критерии и разделят националния 
таван между регионите. Държавите 
членки могат също да вземат всички 
решения, споменати в настоящия 
регламент на регионално равнище и да 
прилагат финансовите разпоредби, 
предвидени в членове 33, 35, 37, 39 и 51
към регионалните тавани. 
Държавите членки могат също да 
вземат решение за създаване на 
регионални резерви.

Or. en

Обосновка

С цел позволяване на пълна регионализация. Всички решения, запазени за държавите 
членки, следва да бъдат вземани на регионално равнище и всички намалявания и 
ограничения следва да се прилагат към регионалния таван. Националният резерв също 
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следва да действа на регионално равнище, като регионите могат да вземат свои 
собствени решения по отношение на това кой следва да получава разпределение и на 
какво равнище.

Изменение 507
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
решат да прилагат настоящия 
регламент на регионално равнище. В 
този случай държавите членки 
определят регионите в съответствие 
с обективни и недискриминационни 
критерии и разделят националния 
таван между регионите. Държавите 
членки могат също да вземат всички 
решения, споменати в настоящия 
регламент на регионално равнище и да 
прилагат финансовите разпоредби, 
предвидени в членове 33, 35, 37, 39 и 51 
към регионалните тавани. 
Държавите членки могат също да 
вземат решение за създаване на 
регионални резерви.

Or. en

Изменение 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
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съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент.

съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година, не надвишава 
таваните, посочени в приложение III 
към настоящия регламент.

Or. en

Изменение 509
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година, не надвишава 
таваните, посочени в приложение III 
към настоящия регламент.

Or. en

Изменение 510
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година, не надвишава 
таваните, посочени в приложение III 
към настоящия регламент.
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настоящия регламент.

Or. en

Изменение 511
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година, не надвишава 
таваните, посочени в приложение III 
към настоящия регламент.

Or. en

Изменение 512
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година, не надвишава 
таваните, посочени в приложение III 
към настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Предлаганата разпоредба е бариера пред повишаване на конкурентоспособността, 
тъй като тя стимулира раздробяването на земеделските структури, като дава 
сигнал, че структурно уедряване не е желателно и неизбежно води до обратен ефект 
върху производителността на труда. В резултат от нея могат да пострадат и 
редица благотворителни организации, тъй като тя е инструмент в подкрепа на 
приходите, който не е насочен точно към нуждаещите се. Нещо повече, тя би 
наложила допълнителна бюрократична тежест и би представлявала проблем по
отношение на принципа на равнопоставеност на бенефициерите.

Изменение 513
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент. За тази цел 
държавите членки могат да разделят 
тавана, предвиден в приложение III 
от настоящия регламент, между 
региони, определени съгласно 
обективни и недискриминационни 
критерии.

Or. en

Обосновка

С цел позволяване на регионализация.

Изменение 514
Alyn Smith
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент. За тази цел 
държавите членки могат да разделят 
тавана, предвиден в приложение III 
от настоящия регламент между 
региони, определени съгласно 
обективни и недискриминационни 
критерии. 

Or. en

Изменение 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, общият размер на директните 
плащания, които могат да бъдат 
предоставени в държава членка 
съгласно дялове III, IV и V за 
календарна година след прилагане на 
член 11, не надвишава таваните, 
посочени в приложение III към 
настоящия регламент. За тази цел 
държавите членки могат да разделят 
тавана, предвиден в приложение III 
от настоящия регламент, между 
региони, определени съгласно 
обективни и недискриминационни 
критерии.
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Or. en

Изменение 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

заличава се

Or. es

Обосновка

Целият настоящ параграф е включен в член 11 относно определянето на горна 
граница.

Изменение 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 

заличава се
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съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. es

Обосновка

настоящият параграф следва да бъде включен в член 11, който се отнася най-вече за 
определянето на горна граница.

Изменение 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

заличава се

Or. en
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Изменение 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

заличава се

Or. en

Изменение 520
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 

заличава се
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формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. en

Изменение 521
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

заличава се

Or. en

Изменение 522
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 

заличава се
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определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. en

Изменение 523
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

заличава се

Or. en

Обосновка

Предлаганата разпоредба е бариера пред повишаване на конкурентоспособността, 
тъй като тя стимулира раздробяването на земеделските структури, като дава 
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сигнал, че структурно уедряване не е желателно и неизбежно води до обратен ефект 
върху производителността на труда. В резултат от нея могат да пострадат и 
редица благотворителни организации, тъй като тя е инструмент в подкрепа на 
приходите, който не е насочен точно към нуждаещите се. Нещо повече, тя би 
наложила допълнителна бюрократична тежест и би представлявала проблем по 
отношение на принципа на равнопоставеност на бенефициерите.

Изменение 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница 
съгласно член 11, който е отразен 
посредством разликата между 
националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
размерът в съответствие с член 44, и 
нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

заличава се

Or. es

Обосновка

По-добре е настоящият параграф да бъде включен в изменението, внесено във връзка с 
член 11, който се отнася най-вече за определянето на горна граница или, при 
целесъобразност, да бъде заменен от изменение 3.

Изменение 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се преразпределя а) под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].
или
б) в рамките на стълб І, при условие 
че целта е увеличаване на 
плащанията за дребни 
селскостопански производители.

Or. pt

Изменение 526
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза или 
за мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR] 
или за националния резерв, за да бъде 
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използвано като плащания за 
селскостопанските производители, 
които са започнали земеделските си 
дейности в рамките на предходните 
пет години преди да получат правото 
на плащане. Държавите членки или 
регионите решават относно 
въвеждането на горна граница. 

Or. en

Изменение 527
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на увеличение на директните 
плащания, което не подлежи на 
определяне на горна граница.

Or. pl

Изменение 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който се изразява в разликата 
между националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
наличният размер в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя в 
съответната държава членка за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, насочени към 
селскостопански производители или 
групи селскостопански производители 
и финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. en

Изменение 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансира от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който се изразява в разликата 
между националните тавани, посочени в 
приложение II, към които е добавен 
наличният размер в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по избор на държавата членка
по програмите за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].
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Or. en

Обосновка

Държавата членка следва да има възможност да взема решение как да бъде 
разходвана определената горна граница, която е налична като подкрепа за мерки по 
програмите за развитие на селските райони.

Изменение 530
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат от 
определянето на горна граница съгласно 
член 11, който е отразен посредством 
разликата между националните тавани, 
посочени в приложение II, към които е 
добавен размерът в съответствие с 
член 44, и нетните тавани, посочени в 
приложение III, се предоставя под 
формата на подпомагане от Съюза за 
мерки по програмите за развитие на 
селските райони в същата държава 
членка, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. en

Изменение 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка година всяка държава 
членка може да използва 
неизразходвани средства в рамките на 
националните тавани, определени в 
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приложение II, след като различните 
плащания са направени, за да 
предостави обвързано с 
производството подпомагане съгласно 
дял V или, при целесъобразност, да се 
компенсират дефицити в някоя от 
различни области на плащане или, 
при целесъобразност, за създаването 
на общ фонд, който да се използва в 
случай на непредвидена криза в 
сектора.

Or. es

Обосновка

Налице е необходимост от гъвкавост в използването на наличните средства в 
различните области на плащане и неизразходваните средства, които остават след 
като бъдат направени годишните плащания. Това ще доведе до излишък от средства, 
които да бъдат използвани за създаване на общ фонд във всяка държава членка, който 
би могъл да се използва в случай на възникване на непредвидена криза в сектора.

Изменение 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Продуктът, посочен в параграф 2, 
може да се преразпредели в рамките 
на стълб І, при условие че целта е 
увеличаване на плащанията за дребни 
селскостопански производители.

Or. pt

Изменение 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 с цел да се 
преразгледат таваните, посочени в 
приложение III.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 с цел да се 
преразгледат таваните, посочени в 
приложение III, за да се вземе предвид 
разликата между таваните, 
установени в Приложение ІІ, и 
действителното изпълнение на 
бюджета за всяка финансова година. 

Or. es

Обосновка

Това изменение има за цел да позволи неизразходваните средства от всяка бюджетна 
година да се прехвърлят за ползване през следващите години. Механизмът ще бъде 
подобен на механизма, който се прилага в споразумението относно „проверката на 
състоянието“ и е предвиден в член 69, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009 
на Съвета.

Изменение 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Считано от 2017 г. при определяне 
на таваните, посочени в приложение 
ІІІ, Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да се вземе 
предвид разликата между таваните, 
установени в Приложение ІІ, и 
действителното изпълнение на 
бюджета за 2015 и 2016 финансова 
година.  Тази разлика може да се 
използва за плащания в съответствие 
с дял ІV, глава 1.

Or. es
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Обосновка

От 2017 г. неизразходваните средства от 2015 и 2016 г. следва да бъдат взети под 
внимание и да се използват за финансиране на обвързано с производството 
подпомагане, намаляване на основната сума, необходима за покриване на това 
подпомагане и увеличаване на общото финансиране, като по този начин ще се подобри 
начинът, по който се използват средствата. 

Изменение 535
Martin Häusling

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Процентът на корекцията, 
определен в съответствие с член 25 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR], се 
прилага само за преки плащания, 
надвишаващи 5 000 EUR, които се 
отпускат на селскостопанските 
производители през съответната 
календарна година.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата на кръстосаното спазване следва да бъдат задължителни за всички 
селскостопански системи.

Изменение 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Процентът на корекцията, определен 
в съответствие с член 25 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], се 
прилага само за преки плащания, 
надвишаващи 5 000 EUR, които се 

1. Процентът на корекцията, определен 
в съответствие с член 25 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], се 
прилага за всички преки плащания, 
които се отпускат на селскостопанските 
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отпускат на селскостопанските 
производители през съответната 
календарна година.

производители през съответната 
календарна година.

Or. it

Изменение 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Процентът на корекцията, определен 
в съответствие с член 25 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], се 
прилага само за преки плащания, 
надвишаващи 5 000 EUR, които се 
отпускат на селскостопанските 
производители през съответната 
календарна година.

1. Процентът на корекцията, определен 
в съответствие с член 25 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], се 
прилага за всички плащания, които се 
отпускат на селскостопанските 
производители през съответната 
календарна година.

Or. es

Обосновка

В интерес на финансовата дисциплина процентът на корекция следва да се прилага за 
всички преки плащания, а не да се ограничава единствено до плащания надвишаващи 
5 000 EUR.

Изменение 538
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се 
отпускат на физически или 
юридически лица, или на групи от 
физически или юридически лица, 
когато се прилага едно от следните:

заличава се
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a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или
б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 539
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се 
отпускат на физически или 
юридически лица, или на групи от 
физически или юридически лица, 
когато се прилага едно от следните:

1. Държавите членки и регионите 
имат право да изготвят своя 
собствена правна рамка и 
определения, за да гарантират, 
където е целесъобразно, че 
директните плащания се отпускат 
само на селскостопански 
производители, ангажирани със 
селскостопанска дейност.

Or. en

Изменение 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се 
отпускат на физически или 
юридически лица, или на групи от 
физически или юридически лица, 
когато се прилага едно от следните:

1. Държавите членки имат право да 
изготвят своя собствена правна 
рамка и определения, за да 
гарантират, където е целесъобразно, 
че директните плащания се 
отпускат само на селскостопански 
производители, ангажирани със 
селскостопанска дейност.

Or. en

Изменение 541
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат 
на физически или юридически лица, 
или на групи от физически или 
юридически лица, когато се прилага 
едно от следните:

1. Държавите членки имат право да 
изготвят своя собствена правна 
рамка и определения, за да 
гарантират, където е целесъобразно, 
че директните плащания се отпускат
само на селскостопански 
производители, ангажирани със 
селскостопанска дейност.

Or. en

Изменение 542
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат 
на физически или юридически лица, 
или на групи от физически или 

1. Държавите членки имат право да 
изготвят своя собствена правна 
рамка и определения, за да 
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юридически лица, когато се прилага 
едно от следните:

гарантират, където е целесъобразно, 
че директните плащания се отпускат
само на селскостопански 
производители, ангажирани със 
селскостопанска дейност.

Or. en

Изменение 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се 
отпускат на физически или 
юридически лица, или на групи от 
физически или юридически лица, 
когато се прилага едно от следните:

1. Държавите членки определят 
понятието „активен 
селскостопански производител“ в 
националното си законодателство в 
съответствие с определението за 
„селскостопанска дейност“ в член 4, 
параграф 1, буква в).

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно 
дефиницията на понятието „активен селскостопански производител“.

Изменение 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 



PE492.791v01-00 160/191 AM\907852BG.doc

BG

групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

групи от физически или юридически 
лица, когато те не извършват върху 
тези селскостопански площи 
минимална дейност, определена от 
държавите членки  в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в) от 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или 
на групи от физически или 
юридически лица, когато се прилага 
едно от следните:

1. Държавите членки установяват 
подходящи, обективни и 
недискриминационни критерии, за да 
гарантират, че директни плащания не 
се отпускат на физическо или 
юридическо лице:

Or. en

Изменение 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или 
на групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания се отпускат 
единствено на активни 
селскостопански производители, 
които могат да бъдат физически или 
юридически лица. Държавите членки 
избират дали да изключат от 
класификацията „активен 
селскостопански производител“ лица, 
по отношение на които се прилага 
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едно от следните:

Or. fr

Изменение 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато държавата членка или 
регионът са изготвили списък с 
дейности, свързани със земя, която 
естествено е държана в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
подобна дейност не се извършва.

Or. en

Обосновка

Така се гарантира, че само когато държава членка или регион желае да задържи 
плащанията от този тип земя и е изготвил/а списък с дейности, които да обусловят 
спирането на плащането.

Изменение 548
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато държавата членка или 
регионът са изготвили списък с 
дейности, свързани със земя, която 
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естествено е държана в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
подобна дейност не се извършва.

Or. en

Изменение 549
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се 
отпускат на физически или 
юридически лица, или на групи от 
физически или юридически лица, когато 
се прилага едно от следните:

1. Държавите членки избират да 
прилагат разпоредбите на поне една 
от следните букви а), б), в) или г), за 
да не отпускат директни плащания 
на физически или юридически лица, или 
на групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните: 

Or. fr

Изменение 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат
на физически или юридически лица, 
или на групи от физически или 
юридически лица, когато се прилага 
едно от следните:

1. Държавите членки решават да 
отпуснат директни плащания на 
селскостопански производител в един
от следните случаи:

Or. it
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Изменение 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или 
на групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
юридически лица, или на групи от 
юридически лица, които са включени в 
„отрицателен списък“, изготвен  
отчасти на равнище ЕС и в който са 
посочени неактивните 
селскостопански производители. 
Освен това държавите членки са 
свободни да определят допълнителни 
недискриминационни критерии за 
изключване на кандидати, чиято 
селскостопанска дейност 
представлява само незначителна 
част от техния оборот.

Or. es

Обосновка

Със своето определение за активен селскостопански производител, Комисията се 
стреми да изключи бенефициентите, чиято дейност не е или е в несъществена част 
селскостопанска, като например летища, железопътни компании и др. Тази цел може 
да бъде постигната по-лесно като се изключат юридическите лица, чиято дейност  е 
изцяло неземеделска.

Изменение 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, ако те използват по-малко от 
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следните: половината си земеделска земя за 
селскостопански дейности и не 
осъществяват върху площите, които 
не се използват за такива дейности, 
никоя от вида минимални годишни 
дейност, предвидени от държавите 
членки. След като са уведомили 
надлежно Комисията, държавите 
членки могат да решат да обявят от 
самото начало определени видове 
земеползване, което не включва 
упражняването на селскостопанска 
дейност, за неотговарящи на 
условията за директни плащания. 

Or. de

Изменение 553
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, чиято основна бизнес цел не е 
селскостопанската дейност, въз 
основа на обективни и 
недискриминационни критерии, 
установени от държавата членка.

Or. en

Изменение 554
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, чиято основна бизнес цел не е 
селскостопанската дейност, въз 
основа на обективни и 
недискриминационни критерии, 
установени от държавата членка.

Or. en

Изменение 555
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните (с изключение на 
производителите в по-малко 
облагодетелстваните райони и 
продукти от различни  зони с 
ограничен достъп):

Or. lv

Изменение 556
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
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групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага следното:

Or. de

Изменение 557
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, които не извършват 
селскостопанска дейност по смисъла 
на член 4, параграф 1, буква в).

Or. en

Обосновка

Определението за „активна селскостопанска дейност“ следва да бъде свързано със 
селскостопанската дейност, осъществявана от селскостопанския производител, а не 
с приходите от неселскостопанска дейност, както предлага Комисията. Освен това 
предложението на Комисията предполага значителни административни разходи 
както за органите, така и за селскостопанските производители, което следва да бъде 
избегнато.

Изменение 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
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лица, когато се прилага едно от 
следните:

лица,

Or. en

Изменение 559
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица:

Or. es

Изменение 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат 
или не могат да се прехвърлят на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, в случаите, когато:

Or. es

Обосновка

Чрез добавянето на това изискване не само ще се предотврати потенциалният прилив 
на собственици на земя, които не се занимават със земеделие, но тези, които 
получават понастоящем плащания, а не се занимават със земеделие, няма да 
отговарят на условията съгласно новия режим на директното подпомагане.
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Изменение 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага следното:

Or. en

Изменение 562
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага следното:

Or. en

Изменение 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 

1. Директни плащания не се отпускат 
или не могат да се прехвърлят на 
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групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, в случаите, когато:

Or. es

Обосновка

Чрез добавянето на това изискване не само ще се предотврати потенциалният прилив 
на собственици на земя, които не се занимават със земеделие, но тези, които 
получават понастоящем плащания, а не се занимават със земеделие, няма да 
отговарят на условията съгласно новия режим на директното подпомагане.

Изменение 564
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица:

Or. en

Изменение 565
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-

заличава се
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близката данъчна година, или

Or. en

Изменение 566
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Изменение 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. de

Изменение 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. fr

Изменение 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно 
дефиницията на понятието „активен селскостопански производител“.

Изменение 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Изменение 571
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. es

Обосновка

Понятието „активен селскостопански производител“ следва да бъде свързано с 
минималната селскостопанска дейност, която той е длъжен да извършва, което от 
своя страна ще послужи за изключване на потенциалните бенефициенти, чиято 
дейност не е свързана или е несъществено свързана със селскостопанска дейност.

Изменение 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. es

Изменение 573
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията в общ план би поставило в неблагоприятно положение 
предприятията, които са участвали в достатъчна степен в агроекологични мерки и 
ще продължат да го правят. Това следва да бъде избегнато. Задължителният 
многогодишен характер на участието в агроекологични мерки, както при 
биологичното земеделие, предполага основно бизнес решение в дългосрочен план и така 
добавя значителна стойност по отношение на екологизирането.

Изменение 574
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Изменение 575
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Изменение 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се
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Or. en

Изменение 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Изменение 578
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Обосновка

Определението за „активна селскостопанска дейност“ следва да бъде свързано със 
селскостопанската дейност, осъществявана от селскостопанския производител, а не 
с приходите от неселскостопанска дейност, както предлага Комисията. Освен това 
предложението на Комисията предполага значителни административни разходи 
както за органите, така и за селскостопанските производители, което следва да бъде 
избегнато.
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Изменение 579
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. pt

Изменение 580
Martin Häusling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Изменение 581
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

заличава се

Or. en

Изменение 582
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

a) който осъществява 
селскостопанска дейност или 
поддържа земя в добро земеделско и 
екологично състояние в 
съответствие с Регламент (EО) № 
1782/2003 г. на Съвета, или

Or. en

Изменение 583
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

a) който не отглежда 
селскостопански продукти, 
включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на 
животни за селскостопански цели;
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или

Or. en

Изменение 584
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

a) който не отглежда 
селскостопански продукти, 
включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на 
животни за селскостопански цели;
или

Or. en

Изменение 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

a) земеделската площ на 
стопанството се използва за 
забранена неселскостопанска 
дейност; или

Or. en

Изменение 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или

a) земеделската площ на 
стопанството се използва за 
забранена неселскостопанска 
дейност; или

Or. en

Изменение 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, 

a) те не участват редовно и активно в 
управлението или работата на 
стопанството или не са били 
ангажирани със селскостопанска 
дейност през 2011 г. Държавите 
членки установяват критериите за 
определяне на това участие;

Or. es

Обосновка

Чрез добавянето на това изискване не само ще се предотврати потенциалният прилив 
на собственици на земя, които не се занимават със земеделие, но тези, които 
получават понастоящем плащания, а не се занимават със земеделие, няма да 
отговарят на условията съгласно новия режим на директното подпомагане.

Изменение 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от общия 
размер на постъпленията, които те са 
получили от неселскостопанска дейност 
през най-близката данъчна година, или

a) годишният размер на директните 
плащания е по-висок от 5 % от общия 
размер на постъпленията, които те са 
получили от неселскостопанска дейност 
през най-близката данъчна година,

Or. it

Изменение 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) чиито селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната му стопанска 
дейност; или

Or. en

Изменение 590
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) те са част от списък със субекти 
и/или ситуации, които ги изключват 
като бенефициери в рамките на ОСП  
или

Or. pt
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Изменение 591
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) тяхната селскостопанска 
дейност не представлява значителна 
част от цялостната им стопанска 
дейност; тази част се определя от 
компетентния държавен или 
регионален орган.

Or. es

Изменение 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) чиито основни цели на дейност 
или на фирмена политика не 
включват упражняване на 
селскостопанска дейност; или

Or. en

Изменение 593
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен
път се държат в състояние, 

заличава се
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подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

заличава се

Or. es

Обосновка

Изменението има за цел заличаване на този параграф поради проблемите, свързани с 
прилагането, подчертани от Сметната палата. Изразяваме съгласие с това, че би 
било много трудно това изискване да се прилага.

Изменение 595
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 

заличава се
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път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

заличава се

Or. de

Изменение 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

заличава се
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно 
дефиницията на понятието „активен селскостопански производител“.

Изменение 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

заличава се

Or. es

Изменение 599
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 

заличава се
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член 4, параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 600
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

заличава се

Or. en

Изменение 601
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

заличава се

Or. en
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Обосновка

Определението за „активна селскостопанска дейност“ следва да бъде свързано със 
селскостопанската дейност, осъществявана от селскостопанския производител, а не 
с приходите от неселскостопанска дейност, както предлага Комисията. Освен това 
предложението на Комисията предполага значителни административни разходи 
както за органите, така и за селскостопанските производители, което следва да бъде 
избегнато.

Изменение 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната 
дейност, предвидена от държави 
членки в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква в).

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и земята не се 
използва за отглеждане на 
селскостопански продукти, 
включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на 
животни за селскостопански цели.

Or. en

Изменение 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната 
дейност, предвидена от държави 

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и земята не се 
използва за отглеждане на 
селскостопански продукти, 
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членки в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква в).

включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на 
животни за селскостопански цели.

Or. en

Изменение 604
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен път 
се държат в състояние, подходящо за 
паша или обработване и те не 
извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).

б) чиито земеделски площи не са 
основно площи, които по естествен път 
се държат в състояние, подходящо за 
паша или обработване или

Or. en

Изменение 605
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен 
път се държат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и
те не извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с член 
4, параграф 1, буква в).

б) те не извършват върху тези площи 
минималната дейност в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква в).
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Or. en

Обосновка

Земеделска площ, която „по естествен път се държи в състояние, подходящо за паша 
или обработване“ е трудно за определяне понятие и е под въпрос дали то изобщо е 
разпространено в селскостопанските системи, които не са естествени, но (могат да 
бъдат) полуестествени. Например, екологични процеси като сукцесията могат да 
доведат до свръхобрастване на площите с нискостеблена растителност, което може 
да сложи началото на умерена паша.

Изменение 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в). Като вземат предвид географските 
различия и разнообразните видове 
земеделие, държавите членки следва 
да определят, че гъстотата на 
отглеждане на животни при 
селскостопанските производители 
животновъди е полезна и че 
селскостопанските производители 
земеделци осъществяват полезно 
растениевъдство. 

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да приемат обективни критерии, за да гарантират, че 
активните селскостопански производители, а не неактивни собственици на земя се 
възползват от подкрепата на Съюза.



AM\907852BG.doc 189/191 PE492.791v01-00

BG

Изменение 607
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки или, при 
целесъобразност, от регионите в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

Or. es

Изменение 608
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки или 
региони в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са 
основно площи, които по естествен път 
се държат в състояние, подходящо за 
паша или обработване и те не 
извършват върху тези площи 
минималната дейност, предвидена от 
държави членки в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква в).

б) чиито земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и които не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

Or. en

Изменение 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
буква в).

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки;

Or. it

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарност, държавите членки трябва да бъдат 
оставени да определят понятието „активен селскостопански потребител“.

Изменение 611
Carlo Fidanza
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

(Не се отнася за българския текст.)

Or. it


