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Изменение 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те отговарят на обективни и 
недискриминационни критерии, 
установени от държавите членки, 
които гарантират, че:
i) техните селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната им 
икономическа дейност, и/или
ii) техният основен предмет на 
дейност или предмет на 
дружеството не се изразява в 
упражняване на селскостопанска 
дейност; и/или

Or. en

Изменение 613
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) техният основен предмет на 
дейност включва упражняване на 
някоя от селскостопанските 
дейности, посочени в член 4, 
параграф 1, буква в).
Не се признава правото на директни 
плащания на следните субекти, като 
транспортни предприятия, летища, 
дружества за недвижими имоти, 
дружества, стопанисващи спортни 
площадки, оператори на къмпинги, 
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миннодобивни дружества, акционерни 
дружества и големи концерни, чийто 
основен оборот не се генерира от 
упражняване на селскостопански 
дейности.

Or. de

Изменение 614
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 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) чиито селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната им стопанска 
дейност; или

Or. en

Изменение 615
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те не са били ангажирани със 
селскостопанска производствена 
дейност през някоя от годините 2009, 
2010 или 2011.

Or. en

Изменение 616
Мария Габриел
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те не са били ангажирани със 
селскостопанска производствена 
дейност през 2011 г., с изключение на 
младите селскостопански 
производители, които са започнали 
дейността си през 
2012 г./2013 г./2014 г.;

Or. en

Изменение 617
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те не са били ангажирани с 
производствена селскостопанска 
дейност през 2011 г.

Or. en

Изменение 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те не поемат икономическия риск 
от селскостопанската дейност, 
извършвана върху земя, декларирана за 
получаване на директни плащания.

Or. en
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Изменение 619
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) които не извършват в своето 
стопанство минималното ниво на 
дейност, предвидено от държавите 
членки в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 620
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) тези лица управляват летища, 
железопътни предприятия, водни 
дружества, дружества за недвижими 
имоти, спортни площадки или 
игрища, ловни, риболовни или 
аквакултурни стопанства, къмпинги 
или всякаква друга неселскостопанска 
дейност или структура, която 
държавата членка определя при 
нужда като допустима въз основа на 
обективни и недискриминационни 
критерии, освен ако тези лица не 
предоставят доказателства в 
съответствие с разпоредбите, 
приети от въпросната държава 
членка, че годишният размер на 
директните плащания е по-малък от 
5 % от общия приход от 
неселскостопанска дейност през 
последната данъчна година; или
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Or. fr

Изменение 621
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 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те са определени като 
селскостопански производители в 
национален публичен регистър въз 
основа на обективни критерии;

Or. it

Изменение 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) тези лица прекарват по-малко от 
50 % от своето действително 
работно време в земеделското 
стопанство;

Or. fr

Изменение 623
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)



PE492.792v01-00 8/180 AM\907853BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) техните основни търговски или 
стопански цели не включват
упражняване на селскостопанска 
дейност.

Or. es

Изменение 624
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do 
Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) чиито основни предмети на 
дейност или предмети на 
дружеството не се изразяват в 
упражняване на селскостопанска 
дейност съгласно член 4, параграф 1, 
буква в). Например, субекти като 
транспортни дружества, летища, 
дружества за недвижими имоти, 
дружества, стопанисващи спортни 
съоръжения, оператори на къмпинги 
и миннодобивни дружества се 
изключват от получаването на 
директни плащания.

Or. en

Изменение 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) като своя основна дейност те 
управляват транспортни дейности, 
летища, дружества за недвижими 
имоти, спортни площадки и места за 
отдих, къмпинги, миннодобивни 
дружества или други 
неселскостопански дейности, които 
съответно трябва да бъдат 
определени от държавите членки въз 
основа на обективни и 
недискриминационни критерии. 
Държавите членки могат да решат, 
че тези лица имат право да заявят, че 
отговарят на условията за 
допустимост, ако могат да 
предоставят проверими 
доказателства, че не попадат в 
категориите, описани в букви б) и ба);
Държавите членки могат да добавят 
други субекти към и/или да изключат 
субекти от посочените по-горе, при 
условие че информират Комисията за 
своето решение и предоставят 
обективни и недискриминационни 
основания, обосноваващи решението 
им.

Or. en

Изменение 626
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 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) те отделят значителна част от 
работното си време за 
селскостопански дейности и 
получават значителна част от 
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доходите си от такива дейности в 
съответствие с критериите, 
определени от държавата членка.

Or. it

Изменение 627
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) техните селскостопански 
дейности представляват само 
незначителна част от цялостната
им икономическа дейност или от 
основната им дейност, или 
корпоративната им цел не се състои 
в извършване на селскостопанска 
дейност;
.

Or. fr

Изменение 628
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) субекти като транспортни 
предприятия, летища, дружества за 
недвижими имоти, дружества, 
стопанисващи спортни съоръжения, 
оператори на къмпинги и 
миннодобивни дружества, не могат 
да се считат a priori за активни 
селскостопански производители или 
да бъдат бенефициери на каквито и 
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да било директни плащания, освен ако 
могат да докажат, че критериите, 
посочени в букви а) и б), не се отнасят 
до тях.
След нотифициране на Комисията 
държавите членки или, ако е 
приложимо, регионите могат да 
решат да добавят други субекти.

Or. es

Изменение 629
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) тези лица управляват летища, 
железопътни предприятия, водни 
дружества, дружества за недвижими 
имоти, спортни площадки или 
игрища, ловни, риболовни или 
аквакултурни стопанства, къмпинги 
или всякаква друга основна дейност, 
която не е свързана със селско 
стопанство; 

Or. fr

Изменение 630
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Лица, които не извършват в 
своето стопанство минималното 
ниво на дейност, предвидено от 
държавите членки в съответствие с 
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член 4, параграф 1, буква в).

Or. en

Изменение 631
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. en

Изменение 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. es

Изменение 633
James Nicholson, Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. en

Изменение 634
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. es

Изменение 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. es
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Изменение 636
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. en

Изменение 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. en

Изменение 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за заличава се
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селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

Or. en

Изменение 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. en

Обосновка

Определението за активна селскостопанска дейност следва да бъде свързано със 
селскостопанската дейност, извършвана от селскостопанския производител, а не с 
доходите от неселскостопански дейности, както предлага Комисията. Освен това 
предложението на Комисията води до огромни административни разходи, както за 
органите, така и за селскостопанските производители, което следва да бъде 
избегнато.

Изменение 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 

заличава се
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предходната година.

Or. es

Обосновка

Считаме, че всички получатели на директни помощи, независимо от получената сума, 
трябва да отговарят на изискванията за признаване за активен селскостопански 
производител, с цел да не се отпускат помощи на бенефициери, деклариращи площи, 
които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване, 
без земеделците да са длъжни да извършват върху тези площи минималната 
предвидена дейност.

Изменение 641
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5 000 EUR директни плащания за 
предходната година.

2. Държавите членки установяват 
обективни и недискриминационни 
критерии, за да гарантират, че не се 
отпускат директни плащания на 
физическо или юридическо лице, 
което не използва площите за 
упражняване на селскостопанска 
дейност. В член 4, параграф 1, буква в) 
от настоящия регламент изрично се 
изключва използване на площи за 
транспортни съоръжения, летища, 
жилищно застрояване, спортни 
съоръжения, къмпинг площи и 
миннодобивни площи, освен ако могат 
да докажат, че критериите, посочени 
в алинея 1, не се отнасят до тях.

Or. de

Обосновка

При плащания на площ проверката относно спазване на изискването за „активен 
селскостопански производител“ следва да е насочена преди всичко към използването 
на площите за селскостопанска дейност.
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Изменение 642
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 10 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

Or. de

Изменение 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Държавите членки могат да решат
първият параграф да не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от определена 
сума директни плащания за предходната 
година, като тази сума не трябва да 
надвишава 10 000 EUR.

Or. en

Обосновка

С това изменение се предлага гъвкавост, с цел да се засегне същината на проблема въз 
основа на положението във всяка държава членка. Ограничението от 5 000 EUR не 
засяга същината на проблема, свързан с пасивните селскостопански производители, 
тъй като повечето от тях биха получили по-малко от 5 000 EUR и съответно биха 
отпаднали от обхвата на параграфа. В някои държави ограничението от 5 000 EUR 
би могло да пропусне всички „диванни селскостопански производители“, а в други то 
може да бъде обосновано от наличието на по-голям брой.
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Изменение 644
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 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 2 000 EUR
директни плащания за предходната 
година, за стопанства в планински 
райони, засегнати от природни 
ограничения, или за стопанства, 
които възстановяват изоставени 
райони.

Or. it

Изменение 645
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 2 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

Or. en

Изменение 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Параграфи 1 и 2а не се прилагат за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 1 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

Or. en

Изменение 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 1 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

Or. it

Изменение 648
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 1000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

Or. bg
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Изменение 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR 
директни плащания за предходната 
година.

2. Държавите членки могат да решат
параграф 1 да не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR 
директни плащания за предходната 
година.

Or. en

Изменение 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR 
директни плащания за предходната
година.

2. Държавите членки могат да решат
параграф 1 да не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR 
директни плащания за предходната 
година.

Or. en

Изменение 651
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко директни 
плащания за предходната година от 
сумата, определена от държавата 
членка (в диапазона между 1000 EUR 
и 5000 EUR).

Or. lv

Изменение 652
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, които 
са получили по-малко от 5 000 EUR
директни плащания за предходната 
година.

2. На държавите членки следва да се 
предостави гъвкавост да не прилагат 
параграфи 1 и 2а за селскостопански 
производители, които са получили 
определена сума директни плащания за 
предходната година. Тази определена 
сума също се определя от държавите 
членки. 

Or. en

Изменение 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 5 000 
EUR директни плащания за 

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
установяване на обстоятелствата,
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предходната година. при които извършването на 
неселскостопанска дейност върху 
земя да бъде забранявано и да води до 
непредоставяне на директни плащания.

Or. en

Изменение 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За целите на параграфи 1 и 2 
асоциираните и свързаните
предприятия се считат за едно 
предприятие.

Or. es

Изменение 655
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 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субекти като транспортни 
компании, летища, дружества за 
недвижими имоти, дружества, 
стопанисващи спортни площадки, 
дружества, стопанисващи 
магистрали, къмпинги и 
миннодобивни дружества, не 
получават директни плащания.
След като са нотифицирали
Комисията, държавите членки могат 
да решат да добавят други видове 
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субекти към изброените в 
параграф 2а.

Or. it

Изменение 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Параграф 1 не се прилага към 
стопанства в планински райони, 
засегнати от природни ограничения.

Or. it

Изменение 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки установяват 
подходящи обективни и 
недискриминационни критерии, за да 
гарантират, че директни плащания 
не се отпускат на физическо или 
юридическо лице, чиито 
селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната му 
икономическа дейност или чийто 
доход от селскостопански дейности 
представлява по-малко от определен 
процент от общия доход на 
бенефициера.

Or. en
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Изменение 658
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки установяват 
подходящи обективни и 
недискриминационни критерии, за да 
гарантират, че директни плащания 
не се отпускат на физическо или 
юридическо лице, чиито 
селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната му 
икономическа дейност или чийто 
доход от селскостопански дейности 
представлява по-малко от определен 
процент от общия доход на 
бенефициера.

Or. en

Изменение 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Държавите членки могат да 
решат член 9 да не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили до 5 000 EUR 
директни плащания за предходната 
година.

Or. en
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Обосновка

Селскостопанските производители следва да се считат за активни, ако участват в 
предоставянето на обществени блага и функции чрез ОСП благодарение на доброто 
управление на земята. Земята, която се използва за летища, голф игрища, футболни 
игрища и др., следва да се изключва от плащанията, а не отделните бенефициери. 
Това решение няма да наложи допълнителна административна тежест.

Изменение 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
установят подходящи обективни и 
недискриминационни критерии, за да 
гарантират, че директни плащания 
не се отпускат на физическо или 
юридическо лице:
а) чиито селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната му стопанска 
дейност; и/или
б) чиито основни цели на дейност или 
цели на дружеството не се изразяват 
в упражняване на селскостопанска 
дейност.
Субекти като транспортни 
дружества, летища, дружества за 
недвижими имоти, дружества, 
стопанисващи спортни съоръжения, 
оператори на къмпинги и 
миннодобивни дружества не могат да 
се считат a priori за активни 
селскостопански производители или 
да бъдат бенефициери на каквито и 
да било директни плащания, освен ако 
могат да докажат, че не попадат в
критериите, посочени в първа алинея, 
букви а) и б).
След като надлежно са 
нотифицирали Комисията, 
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държавите членки могат да решат да 
добавят или да премахнат други 
видове субекти към/от изброените във 
втора алинея.

Or. en

Обосновка

Не следва да се предоставят никакви плащания на селскостопанските производители, 
които не са активни. Въвеждането на задължителни разпоредби за определяне на 
активните селскостопански производители обаче е много проблематично. 
Необходима е гъвкавост, за да се достигне до същината на проблема във всяка 
държава членка.

Изменение 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки установяват 
подходящи обективни и 
недискриминационни критерии, за да 
гарантират, че директни плащания 
не се отпускат на физическо или 
юридическо лице:
а) чиито селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната му стопанска 
дейност. Извършват се проверки дали 
селскостопанската дейност е 
преобладаваща или не чрез оценяване 
на данъчните декларации за 
предходните две години;
както и
б) чиито основни цели на дейност или 
цели на дружеството не се изразяват 
в упражняване на селскостопанска 
дейност.
Субекти като транспортни 
дружества, летища, дружества за 
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недвижими имоти, дружества, 
стопанисващи спортни площадки, 
оператори на къмпинги и 
миннодобивни дружества не могат да 
се считат a priori за активни 
селскостопански производители или 
да бъдат бенефициери на каквито и 
да било директни плащания, освен ако 
могат да докажат, че не попадат в 
критериите, посочени в първа алинея, 
букви а) и б).
След като надлежно са 
нотифицирали Комисията, 
държавите членки могат да решат да 
добавят други видове субекти към 
изброените във втора алинея.

Or. it

Изменение 662
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки установяват 
подходящи обективни и 
недискриминационни критерии, за да 
гарантират, че директни плащания 
не се отпускат на физическо или 
юридическо лице:
а) чиито селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната му стопанска 
дейност; или
б) чиито основни цели на дейност или 
цели на дружеството не се изразяват 
в упражняване на селскостопанска 
дейност.
Субекти като транспортни 
дружества, летища, дружества за 
недвижими имоти, дружества, 
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стопанисващи спортни площадки, 
оператори на къмпинги и 
миннодобивни дружества не могат да 
се считат a priori за активни 
селскостопански производители или 
да бъдат бенефициери на каквито и 
да било директни плащания, освен ако 
могат да докажат, че не попадат в
критериите, посочени в първа алинея, 
букви а) и б).
След като надлежно са 
нотифицирали Комисията, 
държавите членки могат да решат да 
добавят други видове субекти към 
изброените във втора алинея.
Параграфът не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 
5000 EUR директни плащания за 
предходната година.

Or. it

Изменение 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:

заличава се

а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
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селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид, когато посочените 
данни липсват, и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Or. es

Обосновка

Предложението ни за изключване на юридически лица, чиито основни търговски или 
стопански цели не включват извършването на селскостопанска дейност, прави 
ненужно приемането на делегирани актове.

Изменение 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:

заличава се

а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
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постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид, когато посочените 
данни липсват и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Or. de

Изменение 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:

заличава се

а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
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по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 666
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:

заличава се

а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
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в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Or. en

Обосновка

Определението за активна селскостопанска дейност следва да бъде свързано със 
селскостопанската дейност, извършвана от селскостопанския производител, а не с 
доходите от неселскостопански дейности, както предлага Комисията. Освен това 
предложението на Комисията води до огромни административни разходи, както за
органите, така и за селскостопанските производители, което следва да бъде 
избегнато.

Изменение 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:

3. Комисията се оправомощава да
приема насоки относно подходящи, 
обективни и недискриминационни 
критерии, които държавите членки 
могат да използват при прилагането 
на параграф 1.

Or. en

Изменение 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 

заличава се
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когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;

Or. en

Изменение 669
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) критерии за установяване на размера 
на директните плащания за целите на 
параграфи 1 и 2, по-специално през 
първата година на разпределението на 
права на плащане, когато стойността на 
правата на плащане все още не е 
окончателно установена, както и за нови 
селскостопански производители;

а) критерии за установяване на размера 
на директните плащания за целите на 
параграф 1, по-специално през първата 
година на разпределението на права на 
плащане, когато стойността на правата 
на плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;

Or. es

Изменение 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) критерии за установяване на размера 
на директните плащания за целите на 
параграфи 1 и 2, по-специално през 
първата година на разпределението на 
права на плащане, когато стойността на 
правата на плащане все още не е 
окончателно установена, както и за нови 
селскостопански производители;

а) критерии за установяване на размера 
на директните плащания за целите на 
параграф 1, по-специално през първата 
година на разпределението на права на 
плащане, когато стойността на правата 
на плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;

Or. es
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Изменение 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват и

заличава се

Or. en

Изменение 672
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват и

заличава се

Or. en

Изменение 673
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изключения от правилото, че заличава се
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постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид, когато посочените 
данни липсват, и

Or. es

Изменение 674
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година, трябва да 
се вземат предвид, когато посочените 
данни липсват; както и

Заличава се

Or. pt

Изменение 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват; както и

заличава се

Or. ro

Изменение 676
Béla Glattfelder
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

заличава се

Or. en

Изменение 677
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

заличава се

Or. en

Изменение 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) критерии за определяне на 
асоциирано предприятие и свързано 
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предприятие за целите на 
параграф 2а от настоящия член.

Or. es

Обосновка

Целта е асоциираните и свързаните предприятия да се считат за едно предприятие, 
за да не съществува начин за заобикаляне на изискванията по параграфи 1 и 2 от 
настоящия член. Определението за асоциирано предприятие и свързано предприятие 
следва да бъде уточнено в съответствие с установеното в други нормативни 
разпоредби на Съюза.

Изменение 679
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки следва до 31 
октомври 2013 г. да определят 
обективни и недискриминационни
критерии, за да гарантират, че не се 
отпуска директно плащане на 
физическо лице или колектив, чиято 
селскостопанска дейност или основни 
стопански цели представляват 
незначителна част от цялостната 
им икономическа дейност.

Or. pt

Изменение 680
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Освен това държавите членки 
могат да изключат области, 
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принадлежащи на земеделските 
стопанства, където се извършва 
интензивно отглеждане.

Or. pl

Изменение 681
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 56 за определяне 
на критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат основно за 
площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо 
за паша или обработване.

Or. en

Обосновка

Определянето на критериите, отнасящи се до състоянието на земеделската площ, 
следва да бъде извършено с акт за изпълнение и да бъде обсъдено в съответната 
комисия, тъй като експертите в държавите членки са най-информирани относно 
особеностите на тяхната земя.

Изменение 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
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решат, че директни плащания не се 
предоставят на публични юридически 
лица като държави, регионални и 
местни органи, или на физически или 
юридически лица, или групи от 
физически или юридическа лица, ако 
съответните лица управляват 
летища, железопътни предприятия, 
водни дружества, дружества за 
недвижими имоти, спортни 
площадки и места за отдих, ловни 
стопанства, стопанства за риболов и 
аквакултури, къмпинги или всякакви 
други неселскостопански 
предприятия или дейности, които 
трябва да бъдат определени от 
държавите членки, когато това е 
уместно, въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии, освен 
ако тези лица могат да предоставят 
проверими доказателства в 
съответствие с предписанията, 
които ще бъдат установени от 
държавите членки, че годишният 
размер на директните плащания е 
поне 5 % от общия размер на 
приходите, които те са получили от 
неселскостопански дейности през 
последната данъчна година, за която 
има налични такива доказателства.

Or. en

Изменение 683
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Освен това държавите членки 
могат да изключат области, където 
се отглеждат ГМО.

Or. pl
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Изменение 684
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Изключване от директни плащания
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:
а) земята не се обработва или 
поддържа активно в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние съгласно член 4 от 
настоящия регламент от 
заявителите за тези плащания;
б) селскостопански производители, 
които управляват неустойчиви 
селскостопански системи: 
селскостопански и животновъдни 
практики, които системно сериозно 
нарушават правилата за кръстосано 
спазване поради незадоволителното 
управление на хранителните 
вещества и последващото 
замърсяване на водите, прекалено 
високата за наличните хектари 
гъстота на отглеждане, високата 
степен на зависимост от външни 
източници на енергия, биоциди, 
антибиотици, вода и хранителни 
суровини;
в) те не извършват върху тези 
селскостопански площи 
минималната дейност в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
буква в).
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2. Критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграф 1, по-специално 
през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители.

Or. en

Изменение 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се

Минимални изисквания за получаване 
на директни плащания
1.
Държавите-членки решават да не 
отпускат директни плащания на 
селскостопански производител в един 
от следните случаи:
а) когато през дадена календарна 
година общата сума на директните 
плащания, заявени или дължими 
преди предвидените в член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR] 
намаления и изключвания, е по-малка 
от 100 EUR;
б) когато отговарящата на условията 
площ на стопанството, за която 
директни плащания са заявени или 
дължими преди намаленията и 
изключванията, предвидени в член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR], е под 
един хектар.
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С цел да отчетат структурата на 
селскостопанските си сектори, 
държавите членки могат да 
адаптират праговете, посочени в 
букви а) и б), в границите, определени 
в приложение IV.
2. Когато селскостопанските 
производители, които получават 
обвързано с производството 
подпомагане за животни съгласно 
дял IV, притежават по-малко 
хектари от прага, който е избрала 
държавата членка за целите на 
параграф 1, буква б), въпросната 
държава членка прилага параграф 1, 
буква а).
3. Въпросните държави членки могат 
да решат да не прилагат параграф 1 в 
най-отдалечените райони и в 
малките острови в Егейско море.
4. За 2014 г. и 2015 г. в България и 
Румъния заявената или дължима сума 
съгласно параграф 1 се изчислява въз 
основа на сумата, посочена в 
приложение V, част А за 
съответната година.

Or. fr

Изменение 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки решават да не 
отпускат директни плащания на 
селскостопански производител в един
от следните случаи:

Държавите членки решават да не 
отпускат директни плащания на 
селскостопански производител в единия
от следните случаи:

Or. es
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Обосновка

Предложеното редакционно изменение има за цел да поясни, че държавите членки 
могат да изберат единия от двата случая.

Изменение 687
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато през дадена календарна 
година общата сума на директните 
плащания, заявени или дължими 
преди предвидените в член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR] 
намаления и изключвания, е по-малка 
от 100 EUR;

заличава се

Or. en

Изменение 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 10 — параграф 1 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато през дадена календарна година 
общата сума на директните плащания, 
заявени или дължими преди 
предвидените в член 65 от Регламент
(ЕС) № […] [HZR] намаления и 
изключвания, е по-малка от 100 EUR;

а) когато през дадена календарна година 
общата сума на директните плащания, 
заявени или дължими преди 
предвидените в член 65 от Регламент
(ЕС) № […] [HZR] намаления и 
изключвания, е по-малка от 500 EUR;

Or. it
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Изменение 689
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато през дадена календарна година 
общата сума на директните плащания, 
заявени или дължими преди 
предвидените в член 65 от Регламент
(ЕС) № […] [HZR] намаления и 
изключвания, е по-малка от 100 EUR;

а) когато през дадена календарна година 
общата сума на директните плащания, 
заявени или дължими преди 
предвидените в член 65 от Регламент
(ЕС) № […] [HZR] намаления и 
изключвания, е по-малка от 300 EUR;

Or. es

Обосновка

Изключване от помощи на производители с незначителна или никаква дейност.

Изменение 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато през дадена календарна година 
общата сума на директните плащания, 
заявени или дължими преди 
предвидените в член 65 от Регламент 
(ЕС) № […] [HZR] намаления и 
изключвания, е по-малка от 100 EUR;

а) когато през дадена календарна година 
общата сума на директните плащания, 
заявени или дължими преди 
предвидените в член 65 от Регламент 
(ЕС) № […] [HZR] намаления и 
изключвания, е по-малка от 150 EUR;

Or. en

Обосновка

150 EUR е по-подходяща сума, тъй като административните разходи по 
обработването на заявлението за плащане често са по-големи от 100 EUR.

Изменение 691
Martin Häusling
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията 
площ на стопанството, за която 
директни плащания са заявени или 
дължими преди намаленията и 
изключванията, предвидени в член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR], е под 
един хектар.

заличава се

Or. en

Обосновка

По отношение на публикуваните статистически данни на Европейската комисия,
3 224 180 селскостопански производители са получили по-малко от 500 евро годишно 
през 2010 г. Определените категории не позволяват да се знае колко селскостопански 
производители биха били засегнати поради плащания на стойност, по-малка от 
100 EUR. http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm

Изменение 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията 
площ на стопанството, за която 
директни плащания са заявени или 
дължими преди намаленията и 
изключванията, предвидени в член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], е под 
един хектар.

б) когато отговарящата на условията 
площ на стопанството, за която 
директни плащания са заявени или 
дължими преди намаленията и
изключванията, предвидени в член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], е под два 
хектара.

Or. it
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Изменение 693
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато отговарящата на условията 
площ на стопанството, за която 
директни плащания са заявени или 
дължими преди намаленията и 
изключванията, предвидени в член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], не 
надвишава един хектар.

б) когато отговарящата на условията 
площ на стопанството, за която 
директни плащания са заявени или 
дължими преди намаленията и 
изключванията, предвидени в член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], не 
надвишава два хектара.

Or. es

Обосновка

Изключване от помощи на производители с незначителна или никаква дейност.

Изменение 694
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да отчетат структурата на 
селскостопанските си сектори, 
държавите членки могат да 
адаптират праговете, посочени в 
букви а) и б), в границите, определени 
в приложение IV.

заличава се

Or. en

Изменение 695
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато селскостопанските 
производители, които получават 
обвързано с производството 
подпомагане за животни съгласно 
дял IV, притежават по-малко 
хектари от прага, който е избрала 
държавата членка за целите на 
параграф 1, буква б), въпросната 
държава членка прилага параграф 1, 
буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато селскостопанските 
производители, които получават 
обвързано с производството 
подпомагане за животни съгласно 
дял IV, притежават по-малко 
хектари от прага, който е избрала 
държавата членка за целите на 
параграф 1, буква б), въпросната 
държава членка прилага параграф 1, 
буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато селскостопанските 
производители, които получават 
обвързано с производството 
подпомагане за животни съгласно 
дял IV, притежават по-малко хектари от 
прага, който е избрала държавата членка 
за целите на параграф 1, буква б), 
въпросната държава членка прилага 
параграф 1, буква а).

2. Когато селскостопанските 
производители, които получават 
обвързано с производството 
подпомагане за животни съгласно 
дял IV, притежават по-малко хектари от 
прага, който е избрала държавата членка 
за целите на параграф 1, буква б), 
въпросната държава членка би могла да 
прилага параграф 1, буква а).

Or. en

Обосновка

Прилагането на прага за квотите (100 EUR) по отношение на обвързаното с 
производството подпомагане за животни следва да бъде незадължително за 
държавите членки. Някои държави членки желаят да продължат прилагането на 
настоящите правила относно допустимостта, т.е. те желаят да прилагат единни 
условия за допустимост за всички селскостопански производители. Поради това всяка 
държава членка следва да има възможността да прилага същите минимални 
изисквания по отношение на всички плащания, т.е. възможността да прилага прага за 
площите (1 ха) също и по отношение на селскостопанските производители, които 
кандидатстват за обвързано с производството подпомагане за животни.

Изменение 698
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въпросните държави членки могат 
да решат да не прилагат параграф 1 в 
най-отдалечените райони и в 
малките острови в Егейско море.

заличава се

Or. en
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Изменение 699
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За 2014 г. и 2015 г. в България и 
Румъния заявената или дължима сума 
съгласно параграф 1 се изчислява въз 
основа на сумата, посочена в 
приложение V, част А за 
съответната година.

заличава се

Or. bg

Изменение 700
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:
– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
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заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Предложената разпоредба е пречка за повишаването на конкурентоспособността, 
тъй като стимулира разделянето на селскостопанските структури и сигнализира, че 
структурното разширяване не е желателно. Тя също така ще засегне различни 
благотворителни организации, тъй като не е насочена нито към най-големите 
бенефициери, нито към най-рентабилните земеделски стопанства. Нещо повече, тя 
би наложила допълнителна административна тежест и би представлявала проблем 
по отношение на принципа на равнопоставеност на бенефициерите.

Изменение 701
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
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на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:
– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR;
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR;
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. de

Обосновка

Отхвърля се намаляването и определянето на горна граница на директните плащания 
според индивидуалната отчетност на стопанствата за заплати и несвързани със 
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заплатите разходи, тъй като представлява допълнителна административна тежест 
и дискриминация. Освен това, елементът „разходи за заплати“ е несъвместим с 
принципното основание за селскостопански плащания, а именно за предоставяне на 
обществени блага. Заплатата не представлява обществено благо.

Изменение 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:
– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
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отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:

с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200,000 EUR;
с 40 % за транш над 250 000 EUR и до 
200,000 EUR;
със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 200,000 EUR;
със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
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селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. it

Изменение 704
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:
– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 



AM\907853BG.doc 55/180 PE492.792v01-00

BG

до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 705
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
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плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:
– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 706
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß
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Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:
– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
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избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 707
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането
1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:
– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.
2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
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настоящия регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането

Дегресивна модулация

Or. en

Изменение 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постепенно намаляване и определяне на 
горна граница на плащането

Доброволно постепенно намаляване и 
определяне на горна граница на 
плащането

Or. en

Обосновка

Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно определянето на 
горна граница на плащанията.
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Изменение 710
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постепенно намаляване и определяне 
на горна граница на плащането

Постепенно намаляване на 
плащанията

Or. en

Изменение 711
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:

заличава се

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.

Or. en

Изменение 712
Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:

заличава се

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,
– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,
– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,
– със 100 % за суми над 300 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Предложението за определяне на горна граница възпрепятства конкурентното 
структурно развитие на селскостопанския сектор и включва ненужно голяма 
административна тежест.

Изменение 713
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител 
съгласно настоящия регламент през 
дадена календарна година, се 
намалява, както следва:

заличава се

с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR;
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с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR;
със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR;
със 100 % за суми над 300 000 EUR.

Or. ro

Изменение 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф – 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1. Държавите членки могат да 
налагат постепенното намаляване на 
плащанията върху по-големите 
стопанства.

Or. en

Изменение 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява, както следва:

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява с 4 процентни 
пункта за сумите, които надвишават 
300 000 EUR.

Or. en
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Обосновка

Съществуващата система на дегресивна модулация досега е работила добре и следва 
да продължи да се използва.

Изменение 716
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява, както следва:

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява с 4 процентни 
пункта за сумите, които надвишават 
300 000 EUR.

Or. en

Изменение 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява, както следва:

1. Държавите членки могат да решат 
да намалят размера на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител съгласно 
настоящия регламент през дадена 
календарна година, по следния начин:

Or. en
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Изменение 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява, както следва:

1. Ако държава членка използва 
възможността, посочена в 
параграф 1, размерът на директните 
плащания, които се отпускат на 
селскостопански производител съгласно 
настоящия регламент през дадена 
календарна година, се намалява, както 
следва:

Or. en

Изменение 719
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява, както следва:

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, включително плащанията за 
селскостопански практики, които са 
от полза за климата и околната среда 
в съответствие с член 29, се намалява 
както следва:

Or. fr

Обосновка

Тъй като плащанията за селскостопански практики, които са от полза за климата и 
околната среда, са свързани със самото производство, включването им в мерките за 
постепенно намаляване и определяне на горна граница също е обосновано с желанието 
за осигуряване на по-равнопоставено разпределяне на помощта.
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Изменение 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява, както следва:

1. Размерът на директните плащания, 
които се отпускат на селскостопански 
производител съгласно настоящия 
регламент през дадена календарна 
година, се намалява както следва, като 
това намаление е приложимо към 
всички плащания, направени по 
първия стълб:

Or. fr

Изменение 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,

заличава се

Or. en

Изменение 722
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,

заличава се
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Or. en

Изменение 723
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и 
до 200 000 EUR,

заличава се

Or. en

Изменение 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR;

– с 20 % за транш над 20 000 EUR и до 
50 000 EUR;

Or. pt

Изменение 725
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR,

– с 10 % за транш над 25 000 EUR и до 
50 000 EUR,

Or. en
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Изменение 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR;

– с 10 % за транш над 25 000 EUR и до 
50 000 EUR;

Or. fr

Изменение 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR;

с 20 % за транш над 50 000 EUR и до 
75 000 EUR;

Or. fr

Изменение 728
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR,

– с 20 % за транш над 50 000 EUR и до 
75 000 EUR,

Or. en
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Изменение 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR;

– с 50 % за транш над 50 000 EUR и до 
75 000 EUR;

Or. pt

Изменение 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR;

с 20 % за транш над 100 000 EUR и до 
130 000 EUR;

Or. fr

Изменение 731
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR,

– с 5 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR,

Or. en

Изменение 732
Marian Harkin
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR,

– с 30 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR,

Or. en

Изменение 733
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 
200 000 EUR,

– с 20 % за транш над 300 000 EUR и до 
400 000 EUR,

Or. bg

Изменение 734
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – със 100 % за суми над 100 000 EUR.

Or. en

Обосновка

През 2010 г. само 0,41 % от бенефициерите са получили повече от 100 000 EUR
годишно като директни плащания, което представлява 16,22 % от целия бюджетен 
ред за директни плащания. Само 0,11 % от бенефициерите са получили повече от 
200 000 EUR/годишно като директни плащания, което представлява 8,40 % от целия 
бюджетен ред за директни плащания.
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Изменение 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – със 100 % за суми над 100 000 EUR.

Or. fr

Изменение 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – горната граница на сумата, 
получена след прилагането на тези 
намаления, се определя на
100 000 EUR.

Or. pt

Изменение 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,

заличава се

Or. en
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Изменение 738
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,

заличава се

Or. en

Изменение 739
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и 
до 250 000 EUR,

заличава се

Or. en

Изменение 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR;

– с 30 % за транш над 75 000 EUR и до 
100 000 EUR;

Or. fr

Изменение 741
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,

– с 30 % за транш над 75 000 EUR и до 
100 000 EUR,

Or. en

Изменение 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR;

– с 80 % за транш над 50 000 EUR и до 
75 000 EUR;

Or. pt

Изменение 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR;

– с 40 % за транш над 130 000 EUR и до 
160 000 EUR;

Or. fr

Изменение 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR,

– с 10 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR,

Or. en

Изменение 745
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR,

– с 60 % за транш над 200 000 EUR и до 
250 000 EUR,

Or. en

Изменение 746
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– с 40 % за транш над 200 000 EUR и до
250 000 EUR,

– с 40 % за транш над 400 000 EUR и до 
500 000 EUR,

Or. bg

Изменение 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,

заличава се

Or. en

Изменение 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250,000 EUR и 
до 300,000 EUR;

заличава се

Or. fr

Изменение 749
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,

заличава се

Or. en

Изменение 750
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,

заличава се

Or. en

Изменение 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR;

– със 70 % за транш над 160 000 EUR и 
до 200 000 EUR;

Or. fr

Изменение 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,

– с 15 % за транш над 250 000 EUR и до 
300 000 EUR,

Or. en

Изменение 753
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,

– със 70 % за транш над 500 000 EUR и 
до 600 000 EUR,

Or. bg

Изменение 754
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR;

– с 80 % за суми над 250 000 EUR;

Or. lv

Изменение 755
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 
до 300 000 EUR,

– с 20 % за транш над 300 000 EUR

Or. en

Изменение 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. заличава се

Or. en

Изменение 757
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. заличава се

Or. es

Обосновка

Техническа корекция за въвеждане на горна граница от 300 000 EUR след прилагането 
на намаленията за всеки транш.

Изменение 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – със 100 % за суми над 200 000 EUR.

Or. fr

Изменение 759
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – със 100 % за суми над 250 000 EUR.

Or. en

Изменение 760
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – с 4 % за суми над 300 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Горната граница за този период не следва да бъде по-висока или по-различна от 
нивото на постепенно намаляване, което се прилага понастоящем. В противен случай 
това би довело до санкциониране на селскостопанските производители, които са 
избрали ефективни стопански модели и които често са инвестирали значителни суми 
за рационализиране, разширяване или адаптиране на техните стопанства към 
структурните промени и към пазарните условия, за да останат конкурентоспособни.

Изменение 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – с 20 % за суми над 300 000 EUR.

Or. en

Изменение 762
James Nicholson, Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – с 20 % за суми над 300 000 EUR.

Or. en

Изменение 763
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – с 20 % за суми над 300 000 EUR.

Or. en

Изменение 764
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – със 100 % за суми над 500 000 EUR.

Or. en

Изменение 765
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– със 100 % за суми над 300 000 EUR. – със 100 % за суми над 600 000 EUR.

Or. bg

Изменение 766
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – тире 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– горната граница на сумата, 
получена след прилагането на тези 
намаления, се определя 
на 300 000 EUR.

Or. es

Изменение 767
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на кооперации и други 
юридически лица, чиито членове 
управляват съвместно земеделско 
стопанство или които обединяват 
няколко бенефициери на директни 
плащания и които получават и 
насочват плащанията, преди да ги 
разпределят изцяло на членовете си, 
които индивидуално подлежат на 
условията на параграф 1.

Or. de
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Обосновка

При определянето на горна граница трябва да се избягва ситуацията, при която 
организации като кооперации преди всичко в областта на земеделското производство, 
групи селскостопански производители или кооперации за използване на земеделско 
оборудване (КИЗО), са засегнати от намаления. С оглед на по-нататъшното 
подобряване на конкурентното положение на селското стопанство, значението на 
кооперативните форми на селскостопанска дейност нараства. Те не трябва да се 
подлагат на дискриминация.

Изменение 768
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на кооперации и други 
юридически лица, чиито членове 
управляват земеделско стопанство 
или които обединяват няколко 
бенефициери на директни плащания и 
които получават и насочват 
помощите, преди да бъдат 
разпределени изцяло на членовете им, 
които индивидуално подлежат на 
условията на параграф 1.

Or. de

Обосновка

Значението на кооперативните форми на селскостопанска дейност нараства.

Изменение 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на кооперации или други 
юридически лица, включително 
организации с нестопанска цел, чиято 
цел по устав е активната защита и 
управление на земя и/или историческа 
среда с оглед на нейното опазване и 
обществена полза, които обединяват 
няколко бенефициери на директни 
плащания или земеделски стопанства 
и които получават и насочват 
плащанията, преди да ги разпределят 
изцяло на своите членове или 
земеделски стопанства, които 
поотделно подлежат на условията на 
параграф 1 или биха подлежали, ако 
дадена държава членка реши да 
признае дадена група стопанства 
като самостоятелни и отделни 
предприятия за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

При прилагането на горната граница трябва да се избягва ситуацията, при която 
кооперациите и други подобни групи производители, както и някои видове големи 
организации с нестопанска цел, са подложени на намаления, които трябва да засегнат 
единствено отделни техни членове или отделни земеделски стопанства.

Изменение 770
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Параграф 1 не се прилага по 
отношение на кооперации или други 
юридически лица, които обединяват 
няколко бенефициери на директни 



AM\907853BG.doc 83/180 PE492.792v01-00

BG

плащания и които получават и 
насочват плащанията, преди да ги 
разпределят изцяло на членовете си, 
които индивидуално подлежат на 
условията на член 1.

Or. es

Обосновка

С цел да се избегне ситуацията, при която кооперациите и други подобни групи 
производители подлежат на ограниченията, които се отнасят единствено до 
техните индивидуални членове.

Изменение 771
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засяга посоченото в 
първия параграф, държавите членки 
гарантират, че намаленията на 
директните плащания не водят до 
поставяне на по-малко ефективните 
стопанства в привилегировано 
положение спрямо по-ефективните 
стопанства, и в съответствие на 
това следва да намалят размера на 
тези намаления в настоящия член.

Or. en

Изменение 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се заличава се
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изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 773
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

заличава се

Or. ro
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Изменение 774
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, въз основа на средната 
работна заплата за страната за 
съответния сектор, включително 
данъците, или заетостта в 
стопанството, включително данъците 
и вноските за социално осигуряване,
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент. Постепенното 
намаляване може също да бъде 
компенсирано за стопанствата или 
селскостопанските производители, 
които използват съвременни 
устойчиви селскостопански системи, 
съгласно определеното в член 4.

Or. en

Изменение 775
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
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изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване,
свързани с трудовата заетост, както и 
разходите, направени в резултат на 
използването на изпълнители за 
конкретни селскостопански 
дейности, от общия размер на 
директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 776
Giancarlo Scottà, 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 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и 
са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 
на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на разходите 
за труд (заплатите, възнагражденията 
и ваучерите), изчислени въз основа на 
единна ставка за използвана единица 
труд, като също се вземе под 
внимание работата, извършена от 
членове на семейството, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.
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Or. it

Изменение 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 50 % от
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители през 
предходната година, включително 
данъците и вноските за социално 
осигуряване свързани с трудовата 
заетост, от общия размер на директните 
плащания, които първоначално са били 
дължими на селскостопанския 
производител, без да се вземат предвид 
плащанията, отпускани съгласно дял III, 
глава 2 от настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 778
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на 
заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители 
през предходната година, 
включително данъците и вноските за 
социално осигуряване свързани с 
трудовата заетост, от общия размер 

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява, без да се вземат предвид 
плащанията, отпускани съгласно дял III, 
глава 2 от настоящия регламент.
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на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Не следва да има дискриминация между селскостопанските производители, които 
използват наемен труд, и тези, които са избрали други стопански модели, като 
партньорства и/или използване на изпълнители за конкретни селскостопански 
дейности.

Изменение 779
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите 
и доходите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители през 
предходната година, включително 
данъците и вноските за социално 
осигуряване, свързани с трудовата 
заетост, използването на членове на 
семейството като работници и 
допълнително закупените услуги, от 
общия размер на директните плащания, 
които първоначално са били дължими 
на селскостопанския производител, без 
да се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

Or. de
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Изменение 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител.

Or. pt

Изменение 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 

2. Ако държава членка реши да 
използва възможността, посочена в 
параграф 1, размерът, посочен в 
параграф 2, се изчислява след изваждане 
на заплатите, които действително са 
заплатени и са декларирани от 
селскостопанските производители през 
предходната година, включително 
данъците и вноските за социално 
осигуряване, свързани с трудовата 
заетост, от общия размер на директните
плащания, които първоначално са били 
дължими на селскостопанския 
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настоящия регламент. производител, без да се вземат предвид 
плащанията, отпускани съгласно дял III, 
глава 2 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване,
свързани с трудовата заетост, както и 
печалбата, разпределена между
членовете на земеделска кооперация,
от общия размер на директните 
плащания, които първоначално са били 
дължими на селскостопанския 
производител, без да се вземат предвид 
плащанията, отпускани съгласно дял III, 
глава 2 от настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Предлага се да се отрази счетоводно заетостта на отделните активни 
селскостопански производители, които са членове на земеделски кооперации, 
представящи общо заявление за помощи за всичките си членове.

Изменение 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване 
свързани с трудовата заетост, от общия 
размер на директните плащания, които 
първоначално са били дължими на 
селскостопанския производител, без да 
се вземат предвид плащанията, 
отпускани съгласно дял III, глава 2 от 
настоящия регламент.

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 
изчислява след изваждане на заплатите, 
които действително са заплатени и са 
декларирани от селскостопанските 
производители през предходната 
година, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване,
свързани с трудовата заетост, както и 
печалбата, разпределена между 
членовете на земеделска кооперация,
от общия размер на директните 
плащания, които първоначално са били 
дължими на селскостопанския 
производител, без да се вземат предвид 
плащанията, отпускани съгласно дял III, 
глава 2 от настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Предлага се включване на клауза, позволяваща да се отрази счетоводно заетостта на 
отделните активни селскостопански производители, които са членове на земеделски 
кооперации, представящи общо заявление за помощи за всичките си членове.

Изменение 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

заличава се
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Or. en

Изменение 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

заличава се

Or. es

Обосновка

Предложението за отпадане на параграф 3 е в съответствие с целите за 
опростяване и по-лесно определяне на горна граница, тъй като в член 62 от 
предложението за „хоризонтален“ регламент вече съществува клауза относно 
заобикалянето на изискванията.

Изменение 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 

заличава се
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изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Поради очакваните трудности при спазването на разпоредбата за клаузата относно 
заобикалянето (и като се има предвид, че в много случаи извършването на мониторинг 
на умишлените действия на селскостопанските производители ще бъде просто 
невъзможно), призоваваме за заличаването на тази разпоредба.

Изменение 787
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата 
на публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от 
настоящия член.

заличава се

Or. ro

Изменение 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
не се извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 

3. Ако държава членка реши да 
използва възможността, 
предоставена в параграф 1, тази 
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които е установено, че след датата на 
публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от настоящия 
член.

държава членка гарантира, че не се 
извършват никакви плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че след датата на 
публикуване на предложението на 
Комисията за настоящия регламент 
изкуствено са създали условията за 
избягване на последиците от настоящия 
член.

Or. en

Изменение 789
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакви суми, удържани в резултат 
от постепенното намаляване на 
плащанията, следва да останат в 
държавите членки и регионите, 
където са възникнали, и могат да 
бъдат използвани за финансиране на 
дейности съгласно Регламент (ЕС) 
№ […] RDR.

Or. en

Изменение 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакви суми, удържани в резултат 
от постепенното намаляване на 
плащанията, следва да останат в 
държавите членки и регионите, 
където са възникнали, и могат да 
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бъдат използвани за финансиране на 
дейности съгласно Регламент (ЕС) 
№ […] RDR.

Or. en

Обосновка

Необходима е яснота относно обстоятелствата, при които един и същ парцел земя 
може да бъде използван от двама различни селскостопански производители за целите 
на заявленията за директни плащания и, например, за схемите за развитие на 
селските райони.

Изменение 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За всяка държава членка и всяка 
година изчисленият резултат при 
определянето на горна граница 
съгласно настоящия член, 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. 
Държавата членка може да реши да 
насочи това подпомагане за 
финансиране на мерки по програмите 
за развитие на селските райони от 
ЕЗФРСР съгласно Регламент (ЕС)
№ […] [RDR] или да го използва в 
рамките на първия стълб за директни 
плащания или обвързано с 
производството подпомагане за 
сектори, изпитващи трудности, 
съгласно настоящия регламент.

Or. es
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Обосновка

Този параграф възпроизвежда с промени член 7, параграф 2 от предложението на 
Комисията.

Изменение 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. За всяка държава членка и всяка
година изчисленият резултат при 
определянето на горна граница 
съгласно настоящия член, 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. 
Държавата членка може да реши да 
насочи това подпомагане за 
финансиране на мерки по програмите 
за развитие на селските райони от 
ЕЗФРСР съгласно Регламент (ЕС)
№ […] [RDR] или да го използва в 
рамките на първия стълб за директни 
плащания съгласно настоящия 
регламент.

Or. es

Обосновка

Добавя се нов параграф 3, който възпроизвежда първоначалната разпоредба на член 7, 
параграф 2, и обосновката при изменението на въпросния член. Изменя се обаче 
постановката, свързана с използването на средствата, получени в резултат от 
определянето на горна граница, тъй като се смята, че държавата членка следва да 
има възможност да реши какво да бъде предназначението на тези суми.
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Изменение 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всички суми, удържани вследствие 
на прилагането на настоящия член, 
остават в държавата членка или 
региона, където са били удържани, и 
по преценка на държавата членка или 
региона могат да се използват за 
целите на националния резерв или за 
програмите за развитие на селските 
райони.
Когато държава членка или регион 
реши да разпредели средствата, 
произтичащи от определянето на 
горна граница, за програми за 
развитие на селските райони, се 
прилагат правилата за 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
насочат удържаните вследствие на 
прилагането на параграф 1 суми към 
сумите, които могат да се отпускат 
съгласно дял ІІІ, глава 4 на млади 
селскостопански производители или, 
ако е приложимо, за обвързано с 
производството подпомагане по 
дял ІV, или, ако е приложимо, може 
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да се реши те да бъдат насочени за 
финансиране на агроекологични мерки 
по програмите за развитие на 
селските райони по ЕЗФРСР.

Or. es

Обосновка

Добавя се нов параграф, който възпроизвежда първоначалната разпоредба на член 7, 
параграф 2, и обосновката при изменението на въпросния член. Изменя се обаче 
постановката, свързана с използването на средствата, получени в резултат от 
определянето на горна граница, тъй като се смята, че държавата членка следва да 
има възможност да реши какво да бъде предназначението на тези суми.

Изменение 795
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменения

3a. Неусвоените средства след 
прилагане на настоящия член следва 
да останат в държавата членка в 
Първи стълб и да се използват за 
подпомагане на сектори, за които 
субсидиите могат да бъдат обвързани 
с производството, които осигуряват 
заетост и на които липсва 
алтернатива.

Or. bg

Изменение 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всички средства от постепенното 
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намаляване или определянето на 
горна граница на плащането остават 
в региона или държавата членка, 
където са генерирани, и се използват 
там за мерки по втория стълб.

Or. de

Изменение 797
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Изчисленият резултат при 
определянето на горна граница 
съгласно настоящия член се 
предоставя на държавите членки или 
административните области с 
правомощия в областта на селското 
стопанство под формата на 
подпомагане от Европейския съюз за 
развитие на селските райони, 
финансирано от ЕЗФРСР. Това 
подпомагане следва да се използва в 
същата държава членка или регион, в 
който средствата са възникнали, в 
съответствие с Регламент (ЕС)
№ […] [FDR]. Определянето на 
горната граница е 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.

Or. es

Изменение 798
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всякакви суми, удържани в 
резултат от постепенното 
намаляване на плащанията, следва да 
останат в държавите членки и 
регионите, където са възникнали, и 
могат да бъдат използвани за 
финансиране на дейности съгласно 
Регламент (ЕС) № […] RDR.

Or. en

Изменение 799
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато даден селскостопански 
производител е законно регистрирана 
организация с нестопанска цел или 
подобна благотворителна 
организация, или организация, 
оправомощена от централна или 
регионална администрация, чиято 
основна правна цел по устав е 
активната защита и управление на 
земя и/или историческа среда с оглед 
на нейното опазване и обществена 
полза, сумата на предоставените 
директни плащания се освобождава 
от изискванията на параграф 1.

Or. en

Обосновка

Някои видове големи земевладелски организации с нестопанска цел управляват много 
земеделски стопанства с цел осигуряване на по-устойчив и екологосъобразен 
селскостопански подход. Това би опростило прекомерно тежките административни 
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изисквания, пред които са изправени бенефициерите и националните разплащателни 
агенции, както и би предоставило ползи за ЕС по отношение на намаляването на 
разходите за изпълнение на съществуващите цели на ЕС в областта на околната 
среда.

Изменение 800
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Когато организация производител, 
призната съгласно член 106 от 
Регламент (ЕС) № [...] [общ регламент 
за ООП] изиска и получи директни 
плащания от името на своите 
членове и за тяхна сметка, 
изчислението, прилагащо
намаляването и определянето на 
горна граница отчита броя на 
членовете производители на 
въпросната организация.

Or. fr

Изменение 801
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Неусвоените средства след 
прилагане на настоящия член следва 
да останат в държавата членка в 
Първи стълб и да се използват за 
подпомагане на интензивните 
сектори и на животновъдството, 
чрез обвързаните с производството 
плащания, в допълнение към 
предвидения за новите държави 
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членки праг от националния таван за 
директните плащания.

Or. bg

Изменение 802
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Условията на параграф 1 от 
настоящия член не са приложими в 
случаите, когато бенефициерът е 
кооперативна организация или 
организация на производители.

Or. PT

Изменение 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Площта, съответстваща на броя на 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане, за която е подадено 
заявление от селскостопанския 
производител за основно плащане 
съгласно дял III, глава 1, може да бъде 
предмет на заявление за всякакво 
друго директно плащане, както и за 
всякаква друга помощ, която не е 
обхваната от настоящия регламент,
освен ако изрично не е предвидено 
друго в настоящия регламент.

При условие че са изпълнени 
съответните изисквания за
допустимост, е позволено даден 
селскостопански производител да
получава директни плащания по 
настоящия регламент, докато друг 
заявител получава всякаква друга 
помощ, която не е обхваната от 
настоящия регламент, за едни и същи 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане.

Or. en
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Обосновка

Необходима е яснота относно обстоятелствата, при които един и същ парцел земя 
може да бъде използван от двама различни селскостопански производители за целите 
на заявленията за директни плащания и, например, за схемите за развитие на 
селските райони.

Изменение 804
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Площта, съответстваща на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане, за която е подадено 
заявление от селскостопанския 
производител за основно плащане 
съгласно дял III, глава 1, може да бъде 
предмет на заявление за всякакво друго 
директно плащане, както и за всякаква 
друга помощ, която не е обхваната от 
настоящия регламент, освен ако 
изрично не е предвидено друго в 
настоящия регламент.

Площта, съответстваща на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане, за която е подадено 
заявление от селскостопанския 
производител за основно плащане 
съгласно дял III, глава 1, може да бъде 
предмет на заявление за всякакво друго 
директно плащане, както и за всякаква 
друга помощ, която не е обхваната от 
настоящия регламент, освен ако 
изрично не е предвидено друго в 
настоящия регламент. При условие че 
са изпълнени съответните 
изисквания за допустимост, е 
позволено даден селскостопански
производител да получава директни 
плащания по настоящия регламент, 
докато друг заявител получава 
всякаква друга помощ, която не е 
обхваната от настоящия регламент, 
за едни и същи хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че е позволено даден селскостопански производител да получава 
директни плащания по стълб 1, докато друг заявител получава плащания по схемите 
от стълб 2 (напр. агроекология или ANC) за един и същ парцел земя.
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Изменение 805
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условие че са изпълнени 
съответните изисквания за 
допустимост, е позволено даден 
селскостопански производител да 
получава директни плащания по 
настоящия регламент, докато друг 
заявител получава всякаква друга 
помощ, която не е обхваната от 
настоящия регламент, за едни и същи 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

Необходима е яснота относно обстоятелствата, при които един и същ парцел земя 
може да бъде използван от двама различни селскостопански производители за целите 
на заявленията за директни плащания и, например, за схемите за развитие на 
селските райони.

Изменение 806
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условие че са изпълнени 
съответните изисквания за 
допустимост, е позволено даден 
селскостопански производител да 
получава директни плащания по 
настоящия регламент, докато друг 
заявител получава всякаква друга 
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помощ, която не е обхваната от 
настоящия регламент, за едни и същи 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

Предоставя яснота при обстоятелства, при които един и същ парцел земя може да 
бъде използван от двама различни селскостопански производители за целите на 
заявленията за директни плащания и, например, за схемите за развитие на селските 
райони.

Изменение 807
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условие че са изпълнени 
съответните изисквания за 
допустимост, е позволено даден 
селскостопански производител да 
получава директни плащания по 
настоящия регламент, докато друг 
заявител получава всякаква друга 
помощ, която не е обхваната от 
настоящия регламент, за едни и същи 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане.

Or. en

Изменение 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да 
предоставят допълнително 
подпомагане до 10 % от годишните си 
национални тавани за календарните 
години 2014—2019 за мерки по 
програми за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR], както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

заличава се

Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в първа 
алинея.

Or. en

Обосновка

Гъвкавостта между стълбовете ще наруши конкуренцията между държавите 
членки.

Изменение 809
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да 
предоставят допълнително 
подпомагане до 10 % от годишните си 

заличава се
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национални тавани за календарните 
години 2014—2019 за мерки по 
програми за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR], както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. en

Изменение 810
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 20 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания. Средствата, 
прехвърлени като допълнително 
подпомагане за мерки по програми за 
развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], няма да подлежат на 
съфинансиране.

Or. en



PE492.792v01-00 108/180 AM\907853BG.doc

BG

Изменение 811
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишния си национален таван за 
календарните години 2012—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент, без национално 
съфинансиране. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за отпускане на директни 
плащания.

Or. en

Изменение 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
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настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания. Прехвърлените 
средства ще бъдат 100 % 
финансирани от бюджета на общата 
селскостопанска политика с цел да се 
промени тенденцията на спад в 
селските райони и 
селскостопанската дейност, по-
специално екологосъобразното селско 
стопанство, в съответствие с 
приоритети 4 и 5 за развитие на 
селските райони съгласно член 5 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. pt

Изменение 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 20 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. en

Обосновка

Вторият стълб представлява много по-ефективно и ефикасно използване на 
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средствата по ОСПи гарантира, че средствата са насочени в полза на обществото 
като цяло за справяне със социалните, икономическите и екологичните проблеми, пред 
които са изправени селските общности, и поради това държавите членки следва да 
имат възможност да увеличат разходването на тези средства.

Изменение 814
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 20 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. en

Изменение 815
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 20 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
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мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания. В резултат на 
това съответната сума повече няма 
да е на разположение за отпускане на 
директни плащания.

мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. pl

Изменение 816
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма 
да е на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2020 за 
мерки, предназначени за 
селскостопански производители или 
групи от селскостопански 
производители, по програми за 
развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент. През този период е 
държавите членки могат постепенно 
да увеличават този процент.

Or. fr
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Изменение 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2020 за 
мерки, насочени към селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители, по 
програми за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR], както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за отпускане на директни 
плащания и подлежи на 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 



AM\907853BG.doc 113/180 PE492.792v01-00

BG

Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания и подлежи на 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019, 
подлежащо на съфинансиране от 
държавата членка при ставката, 
приложима за програмата за 
развитие на селските райони в тази 
държава членка, за мерки по програми 
за развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], както е посочено в приложение 
II към настоящия регламент. В резултат 
на това съответната сума повече няма да 
е на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. en

Обосновка

Ако няма изискване за съфинансиране, съществува риск средствата по стълб 1 да се 
използват от държавите членки за намаляване на техните изисквания за 
съфинансиране и по този начин за подобряване на финансите в държавната хазна за 
сметка на ОСП.
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Изменение 820
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 20 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. Прехвърлените 
средства се съфинансират на 100 % и
в резултат на преразпределението
съответната сума повече няма да е на 
разположение за отпускане на директни 
плащания.

Or. de

Изменение 821
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
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посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания. Държавите 
членки, които се възползват от това 
допълнително подпомагане за 
програмите за развитие на селските 
райони, са задължени да 
съфинансират всички генерирани 
средства при ставката, предвидена в 
Регламент (ЕС) № [...] [RDR].

Or. en

Изменение 822
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания. Държавите 
членки, които се възползват от това 
допълнително подпомагане за 
програмите за развитие на селските 
райони, са задължени да 
съфинансират всички генерирани 
средства при ставката, предвидена в 
Регламент (ЕС) № [...] [RDR].

Or. en
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Изменение 823
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019, 
подлежащо на съфинансиране от 
държавата членка при ставката, 
приложима за програмата за 
развитие на селските райони в тази 
държава членка, за мерки по програми 
за развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], както е посочено в приложение 
II към настоящия регламент. В резултат 
на това съответната сума повече няма да 
е на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. en

Изменение 824
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 

1. Държавите членки могат да решат да 
предоставят допълнително подпомагане 
до 20 % от годишните си национални 
тавани за календарните години 2014—
2019 за мерки за ограничаване на 
изменението на климата по програми 
за развитие на селските райони, 
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ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент, ако не успеят да изпълнят 
своите задължения по отношение на 
изменението на климата и 
възобновяемата енергия. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. en

Изменение 825
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. Държавите 
членки могат да решат да 
разпределят тази сума върху 
регионалните тавани. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

Or. en

Изменение 826
Alyn Smith
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки или регионите могат да решат 
да предоставят допълнително 
подпомагане до 10 % от годишните си 
национални тавани за календарните 
години 2014—2019 за мерки по 
програми за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR], както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за отпускане на директни 
плащания.

Or. en

Изменение 827
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. и до същата 
дата на всяка следваща година 
държавите членки могат да решат да 
предоставят допълнително подпомагане 
до 10 % от годишните си национални 
тавани за всяка от календарните години 
2014—2019 за мерки по програми за 
развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
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разположение за отпускане на директни 
плащания.

Or. en

Обосновка

Държавите членки се нуждаят от по-голяма гъвкавост относно времето на вземане 
на решения за това дали да се възползват от предоставената им гъвкавост за 
прехвърляне на средствата от националните си пакети за директни плащания към 
програмите си за развитие на селските райони. Позволяването на държавите членки 
ежегодно да вземат решения ще им даде възможност да отговарят на 
действителните нужди и приоритети за развитието на селските райони и да 
избягват решенията в началото на периода на финансиране, които надценяват или 
подценяват бъдещите нужди.

Изменение 828
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът на годишните тавани, 
посочен в алинея първа, може да бъде 
увеличен с до пет пункта в 
държавите членки, които решат да 
не прилагат или да прилагат само 
част от плащанията за райони с 
природни ограничения съгласно глава 3 
от дял III на настоящия регламент.

Or. es

Изменение 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди 1 август 2013 г. държавите 
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членки могат да решат да 
предоставят допълнително 
подпомагане до 10 % от годишните си 
национални тавани за развитие на 
селските райони. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за мерки по 
програми за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR].

Or. it

Изменение 830
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процентът на годишните тавани, 
посочен в алинея първа, може да бъде 
допълнително увеличен с до 5 пункта 
в държавите членки, които решат да 
не прилагат или да прилагат само 
част от плащанията за райони с 
природни ограничения съгласно глава 3 
от дял III на настоящия регламент.

Or. pl

Изменение 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР 
при прилагането на настоящия член, 
се съфинансират в съответствие с 
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общите ставки на съфинансиране 
съгласно Регламент (ЕС) № [...] [RDR].

Or. en

Обосновка

Всички средства, които се прехвърлят от стълб 1 към стълб 2 чрез използване на 
предоставената гъвкавост, следва да са обвързани с изисквания за съфинансиране в 
съответствие с основните средства по ЕЗФРСР.

Изменение 832
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, прехвърлени като 
допълнително подпомагане за мерки 
по програми за развитие на селските 
райони в съответствие с първа 
алинея, няма да подлежат на 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 833
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които се 
възползват от възможността, 
посочена в член 20, параграф 1, могат 
да решат да прилагат диференцирани 
ставки на гъвкавост за отделните си 
региони, като следват обективни и 
недискриминационни критерии.
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Or. en

Изменение 834
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. По отношение на средствата, 
които се прехвърлят в ЕЗФРСР в 
съответствие с член 14, се прилага 
единното процентно участие 
съгласно член 65, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № […] [ЕЗФРСР /xxxx 
].

Or. de

Обосновка

По отношение на средствата, които се прехвърлят в ЕЗФРСР в рамките на 
предвидената гъвкавост между стълбовете, с цел съгласуваност трябва да се прилага 
същото процентно участие, както при други мерки по ЕЗФРСР.

Изменение 835
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 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди 1 август 2013 г. Белгия, Дания, 
Франция, Германия, Ирландия, 
Италия, Нидерландия, Испания, 
Швеция и Обединеното кралство 
могат да вземат решение да увеличат 
с до 10 пункта процента на своите 
годишни тавани, посочени в алинея 
първа.
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Or. it

Обосновка

На тези държави членки, включително и на Италия, следва да се предостави по-
голяма гъвкавост между първия и втория стълб.

Изменение 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неразпределените средства в 
резултат от прилагането на член 33 
се прехвърлят в съответната 
държава членка за финансиране на 
мерки за развитие на селските райони 
по ЕЗФРСР, насочени към 
селскостопански производители или 
групи от селскостопански 
производители. Прехвърлянето на 
тези средства се отчита при 
максималния процент на прехвърляне 
в размер на 10 %, както е определено в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 837
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията, посочени в първа, втора и 
трета алинея, не могат да водят 
кумулативно до прехвърляне на повече 
от 15 % от националните тавани, 
посочени в първа алинея. Те се 
нотифицират на Комисията до 
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датата, посочена в първа алинея.

Or. en

Обосновка

Прехвърлянията на до 20 %, както е предложено от докладчика, биха имали прекалено 
нарушаващо въздействие по отношение на подкрепата, получена от 
селскостопанските производители в целия Съюз. Това би създало риск от 
поставянето на някои селскостопански производители в неблагоприятно положение 
спрямо други, в зависимост от тяхната националност. Максималният процент следва 
да бъде 15 %.

Изменение 838
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.

заличава се

Or. en

Изменение 839
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.

заличава се

Or. fr
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Изменение 840
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.

Споменатите в алинея 1 и алинея 1а 
решения се нотифицират на 
Комисията до датата, посочена в 
алинея 1.

Or. pl

Изменение 841
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до датата, 
посочена в същата алинея.

Споменатото в предходните алинеи
решение се нотифицира на Комисията 
до датата, посочена в същата алинея.

Or. es

Изменение 842
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Споменатото в първа алинея решение се 
нотифицира на Комисията до датата, 
посочена в същата алинея.

Споменатото в първа алинея решение се 
нотифицира на Комисията до 1 август 
от предходната на въпросната 
календарна година.

Or. es
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Изменение 843
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в първа 
алинея.

заличава се

Or. en

Изменение 844
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в първа 
алинея.

заличава се

Or. en

Изменение 845
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в първа 
алинея.

заличава се
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Or. fr

Изменение 846
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е същият за 
годините, посочени в първа алинея.

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е същият за 
годините, посочени в първа алинея, но 
дадена държава членка може да 
подаде преди 1 август 2017 г. 
уведомление за различен процент за 
2018 г. и 2019 г.

Or. en

Изменение 847
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е същият 
за годините, посочени в първа алинея.

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея може да е
различен за отделните години, в 
рамките на максималния праг,
определен в първа алинея.

Or. en

Изменение 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е същият за 
годините, посочени в първа алинея.

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея може 
постепенно да се увеличава или да 
бъде същият за годините, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Обосновка

Възможността за постепенно увеличаване на годишните прехвърляния от стълб I 
към стълб II може да бъде много ефективна.

Изменение 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е същият
за годините, посочени в първа алинея.

Нотифицираните проценти в 
съответствие с втора алинея могат да 
се променят за годините, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде изяснено, че процентите на гъвкавост могат да бъдат прилагани по 
различен начин в различните региони на дадена държава членка. Процентите на 
прехвърлянията от първия към втория стълб не е задължително да са едни и същи 
всяка година, стига всичките различни проценти да бъдат планирани и съобщени 
преди 1 август 2013 г.

Изменение 850
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният процент в 
съответствие с втора.алинея е същият 
за годините, посочени в първа алинея.

Нотифицираният процент в 
съответствие с предходната алинея е 
същият за годините, посочени в първа 
алинея.

Or. es

Изменение 851
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) В случай че се прилага член 20 от 
настоящия регламент, държавите 
членки могат да предоставят тези 
суми на регионите според 
обективните и недискриминационни 
критерии, предвидени за 
разпределението на таваните, 
определени съгласно ЕЗФРСР.

Or. fr

Обосновка

Когато се разпределят ресурси за развитие на селските райони, разбивката на тези 
ресурси следва да се извършва според критериите за разпределяне, определени за 
втория стълб. Системата следва да е гъвкава. За районите може да е от полза да 
предвидят част от ресурсите за съответните си програми за развитие на селските 
райони за изпълнението на секторни политики.

Изменение 852
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Carlo Fidanza, 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 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) В случай че се прилага член 20 от 
настоящия регламент, държавите 
членки могат да предоставят на 
регионите сумата, посочена в първа 
алинея,според обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. it

Обосновка

В случай че се разпределят ресурси за развитие на селските райони, е разумно да се 
гарантира, че това се извършва според обективни и недискриминационни критерии, 
като се осигурява гъвкавост при регионалното разпределяне.

Изменение 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да 
решат да предоставят като 
директни плащания по настоящия 
регламент до 5 % от сумата, 
разпределена за подпомагане на мерки 
по програми за развитие на селските 
райони, финансирани по ЕЗФРСР през 
периода 2015—2020 г. съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за мерки за 
подпомагане по програми за развитие 
на селските райони.

заличава се
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Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в 
параграф 1, първа алинея.

Or. en

Обосновка

Такава разпоредба би намалила съсредоточеността на подкрепата от ОСП за 
публични разходи за обществени блага и представлява значителна стъпка назад в 
развитието на ОСП, поради което следва да бъде премахната.

Изменение 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да 
решат да предоставят като 
директни плащания по настоящия 
регламент до 5 % от сумата, 
разпределена за подпомагане на мерки 
по програми за развитие на селските 
райони, финансирани по ЕЗФРСР през 
периода 2015—2020 г. съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за мерки за 
подпомагане по програми за развитие 
на селските райони.

заличава се

Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
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Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в 
параграф 1, първа алинея.

Or. en

Обосновка

Гъвкавостта между стълбовете ще наруши конкуренцията между държавите 
членки.

Изменение 855
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да 
решат да предоставят като 
директни плащания по настоящия 
регламент до 5 % от сумата, 
разпределена за подпомагане на мерки 
по програми за развитие на селските 
райони, финансирани по ЕЗФРСР през 
периода 2015—2020 г. съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за мерки за 
подпомагане по програми за развитие 
на селските райони.

заличава се

Or. en

Обосновка

Обратната модулация от стълб 2 към стълб 1 би имала отрицателно въздействие 
върху финансирането за развитие на селските райони на места, където то е 
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абсолютно необходимо.

Изменение 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

2. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
като директни плащания по настоящия 
регламент до 5 % от сумата, 
разпределена за подпомагане на мерки 
по програми за развитие на селските 
райони, финансирани по ЕЗФРСР през 
периода 2015—2020 г. съгласно 
предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], при 
условие че на разположение в ЕЗФРСР 
остава сума в размер на най-малко 
20 % от съответния национален 
таван. В резултат на това съответната 
сума повече няма да е на разположение 
за мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

Or. de

Изменение 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
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по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

по настоящия регламент до 15 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

Or. ro

Изменение 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 10 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

Or. es

Обосновка

Средствата, отредени за първия стълб, могат да допринесат за смекчаване на 
неравновесията, породени от промяната на схемата за преки плащания в много 
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държави членки, които следва да се откажат от историческите референтни 
практики, за да преминат към модел за единна ставка на национално или регионално 
равнище. Сега мерки като предвидените за млади хора или необлагодетелствани 
райони също преминават към първия стълб. Това е основание да се предвиди 
възможност за увеличаване на финансирането по първия стълб, ако съответната 
държава членка вземе такова решение.

Изменение 859
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 

ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 

съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 10 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 

ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 

съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

Or. bg

Изменение 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 10 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

Or. es

Обосновка

Средствата, отредени за първия стълб, могат да допринесат за смекчаване на 
неравновесията, породени от промяната на схемата за преки плащания в много 
държави членки, които следва да се откажат от историческите референтни 
практики, за да преминат към модел за единна ставка на национално или регионално 
равнище.

Изменение 861
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
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да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за мерки за 
подпомагане по програми за развитие 
на селските райони.

да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 10 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

Or. pl

Изменение 862
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 10 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

Or. pt
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Изменение 863
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е на 
разположение за мерки за подпомагане 
по програми за развитие на селските 
райони.

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 
по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в Регламент 
(ЕС) № […] [RDR], при условие че 
определена минимална сума остава на 
разположение по ЕЗФРСР. В резултат 
на това съответната сума повече няма да 
е на разположение за мерки за 
подпомагане по програми за развитие на 
селските райони.

Or. en

Изменение 864
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да решат 
да предоставят като директни плащания 

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство или, ако е 
приложимо, техните региони могат да 
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по настоящия регламент до 5 % от 
сумата, разпределена за подпомагане на 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани по 
ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г. 
съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

решат да предоставят като директни 
плащания по настоящия регламент до 
5 % от сумата, разпределена за 
подпомагане на мерки по програми за 
развитие на селските райони, 
финансирани по ЕЗФРСР през периода 
2015—2020 г. съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]. В 
резултат на това съответната сума 
повече няма да е на разположение за 
мерки за подпомагане по програми за 
развитие на селските райони.

Or. es

Обосновка

Ако даден регион прилага двата стълба, решението за прехвърляне на средства 
между тях следва да бъде взето от съответния регион. Ако държавата членка вземе 
решение да прилага само частично плащането за райони с природни ограничения по 
първия стълб, тази държава членка или регион следва да получи възможност да 
прехвърли тези неразпределени средства към втория стълб.

Изменение 865
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на регионално прилагане, за 
всеки регион могат да се прилагат 
различни процентни ставки.

Or. en

Обосновка

В случай на регионално прилагане регионите следва да могат да вземат свои 
собствени решения относно сумите, които да бъдат прехвърляни между стълбовете.

Изменение 866
Christel Schaldemose
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. До 1 август 2015 г. или 1 август 
2017 г. държавите членки могат да 
решат да преразгледат решението си, 
посочено в настоящия член, като 
преразгледаното решение влиза в сила 
от следващата година.

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да се предостави по-голяма гъвкавост, включително за 
преразглеждане на тяхното решение, относно прехвърлянето на средства между 
стълбовете. Ползите за околната среда могат да бъдат по-добре постигнати чрез 
целенасочени мерки по стълб II.

Изменение 867
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
решат да предоставят таваните, 
посочени в параграф 1, както и всички 
неизползвани средства като
допълнителна финансова подкрепа за 
дейности, извършвани от признати 
организации на производители, в 
съответствие с член 106 от 
Регламент (ЕС) № XXX [Общ 
регламент за ООП].

Or. pt
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Изменение 868
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Сумите, предназначени за директни 
плащания, които не са разпределени 
от държава членка, могат да се 
използват за подпомагане на мерките 
за програми за развитие на селските 
райони, финансирани от ЕЗФРСР в 
същата държава членка. 

Or. pt

Изменение 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Преглед

Изброените в приложение I схеми за 
подпомагане се прилагат, без да се 
засяга възможността за 
преразглеждането им по всяко време в 
контекста на икономическите 
процеси и състоянието на бюджета.

Or. fr

Изменение 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Мария Габриел, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves,
Czesław Adam Siekierski
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф – 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1. За да оцени новата ОСП, до края 
на 2017 г. Комисията следва да 
направи преглед на осъществяването 
на реформите и на въздействието им 
върху околната среда и 
селскостопанското производство.

Or. en

Изменение 871
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Неусвоени средства

Неусвоените средства след прилагане 
на Регламент (ЕС) № DP/2012 следва 
да останат в държавата членка в 
Първи стълб и да се използват за 
подпомагане на интензивните 
сектори и на животновъдството, 
чрез обвързаните с производството 
плащания, в допълнение към 
предвидения за новите държави 
членки праг от националния таван за 
директните плащания.

Or. bg

Изменение 872
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 15a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Неусвоени средства

Неусвоените средства след прилагане 
на Регламент (ЕС) № DP/2012 следва 
да останат в държавата членка в 
Първи стълб и да се използват за 
подпомагане на сектори, за които 
субсидиите могат да бъдат обвързани 
с производството, които осигуряват 
заетост и на които липсва 
алтернатива.

Or. bg

Изменение 873
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменения

Член 16 заличава се
Постепенно въвеждане на директни 

плащания
В България и Румъния националните 
тавани за плащания, посочени в 
членове 33, 35, 37, 39 и 51, през 2014 г. 
и 2015 г. се установяват въз основа на 
размерите, посочени в приложение V, 
част А.

Or. bg

Изменение 874
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. През 2014 г. и 2015 г. България и 
Румъния могат да използват национални 
директни плащания в допълнение към 
плащанията, които се отпускат по 
схемата за основно плащане, посочена в 
дял III, глава 1, и — за България — в 
допълнение към плащанията, които се 
отпускат по линията на специфичното 
плащане за култура — памук, посочено 
в дял IV, глава 2.

1. През 2014 г. и 2015 г. България и 
Румъния могат да използват национални 
директни плащания в допълнение към 
плащанията, които се отпускат по 
схемата за единно плащане, посочена в 
дял III, глава 1, и — за България — в 
допълнение към плащанията, които се 
отпускат по линията на специфичното
плащане за култура — памук, посочено 
в дял IV, глава 2.

Or. en

Изменение 875
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общият размер на допълнителните 
национални директни плащания към 
схемата на основно плащане, който 
може да бъде отпуснат за 2014 г. и 
2015 г., не превишава размерите, 
посочени в приложение V, част Б, за 
всяка от тези години.

2. Общият размер на допълнителните 
национални директни плащания към 
схемата на единно плащане, който може 
да бъде отпуснат за 2014 г. и 2015 г., не 
превишава размерите, посочени в 
приложение V, част Б, за всяка от тези 
години.

Or. en

Изменение 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За България общият размер на 
допълнителните национални 

заличава се
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директни плащания към 
специфичното плащане за култура —
памук не превишава размерите, 
посочени в приложение V, буква В, за 
всяка от годините, посочени в 
споменатото приложение.

Or. en

Изменение 877
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Дял 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

СХЕМА ЗА ОСНОВНО ПЛАЩАНЕ И 
СВЪРЗАНИ ПЛАЩАНИЯ

СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ И 
СВЪРЗАНИ ПЛАЩАНИЯ

Or. en

Изменение 878
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схема за основно плащане Схема за единно плащане

Or. en

Изменение 879
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1 – раздел 1 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на схемата за основно
плащане

Създаване на схемата за единно
плащане

Or. en

Изменение 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по схемата за 
основно плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 
настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27.

1. Държавите членки решават да 
предоставят схемата за основно 
плащане на разположение на 
селскостопанските производители по 
един от следните начини:

а) ако получат права на плащане по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 или
б) ако получат права на плащане
съгласно настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21.
Селскостопанските производители 
могат също да получат права на 
плащане съгласно настоящия 
регламент от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27.

Or. en
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Изменение 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по схемата за основно 
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 
настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27.

1. Подпомагането по схемата за основно 
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 
настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27, или ако правата на 
плащане са получени по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, при 
условие че същите не са изтекли в 
съответствие с параграф 2, втора 
алинея.

Or. en

Обосновка

Държавите членки, които изцяло или частично са въвели регионален модел за схемата 
за единно плащане, следва да имат възможността да запазят настоящите права. 
Липсата на необходимост от ново разпределяне в тези държави членки би довела до 
значително опростяване.

Изменение 882
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по схемата за основно 
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 

1. Подпомагането по схемата за основно 
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на премии в 
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настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27.

съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 или получат права на
плащане съгласно настоящия регламент 
чрез първоначално разпределение 
съгласно член 21, от националния 
резерв съгласно член 23 или чрез 
прехвърляне съгласно член 27.

Or. fr

Обосновка

Понастоящем значително количество хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, не са обхванати от права. Създаването на нови права на плащане през 
2014 г., за да се обхванат всички райони, отговарящи на условията за подпомагане, 
следва да се избегне, защото то ще позволи капитализация на основните плащания в 
имуществена стойност. Само ако броят на правата е по-малък от общата площ, 
отговаряща на условията, ползите от основните плащания ще бъдат за 
селскостопанските производители. Следователно сегашните права следва да бъдат 
запазени.

Изменение 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по схемата за основно 
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 
настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27.

1. Подпомагането по схемата за основно 
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 
настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23, чрез прехвърляне 
съгласно член 27 или чрез запазване на 
съществуващите права на плащане, 
получени в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
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№ 73/2009.

Or. en

Изменение 884
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането по схемата за основно
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 
настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27.

1. Подпомагането по схемата за единно
плащане е на разположение на 
селскостопанските производители, ако 
получат права на плащане съгласно 
настоящия регламент чрез 
първоначално разпределение съгласно 
член 21, от националния резерв 
съгласно член 23 или чрез прехвърляне 
съгласно член 27.

Or. en

Изменение 885
Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За производителите от 
животновъдните сектори, като 
производството на мляко и млечни 
продукти, говеждо, овче и козе месо, 
които не разполагат със собствена
площ за упражняване на дейността 
си, могат да се установят специални 
права въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. es
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Обосновка

В предложението на Комисията не се взема предвид режимът на собственост на 
земята (в много случаи животновъдите не са собственици на съответната площ) и 
използването ѝ за животновъдна дейност. Необходимо е в предложението да се 
предвиди алтернатива, която да не изключва част от европейските производители.

Изменение 886
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Подпомагане по схемата за 
основно плащане се предоставя и на 
селскостопанските производители, 
които разполагат с права на плащане 
и чиито стопанства се намират в 
държава членка, която е взела 
решение съгласно параграф 3 да запази 
своите съществуващи права на 
плащане.

Or. en

Обосновка

Преразпределянето на правата на плащане води до много правни и административни 
предизвикателства, например с лизинговите договори на селскостопанските 
производители. Поради това, ако преразпределянето на правата на плащане може да 
бъде избегнато, значително ще се намали административната тежест (да се 
разглежда във връзка с посоченото по-долу изменение).

Изменение 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат разпоредбите на 
предходния параграф и по отношение 
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на държавите членки, които се 
възползват от посоченото в член 22, 
параграфи 3 и 4, трябва да се вземе 
предвид стойността на правата на 
плащане, разпределени в рамките на
единното плащане в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1782/2003 и 
Регламент (ЕС) № 73/2009.

Or. es

Изменение 888
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, изтичат 
на 31 декември 2013 г.

заличава се

Or. de

Обосновка

Трябва да има по-дълъг преходен период за въвеждането на новата схема, с цел да се 
осигури възможност за по-постепенен и безпроблемен преход.

Изменение 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Мария Габриел, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 

2. Правата на плащане в държавите 
членки:
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съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, изтичат на 31 декември 
2013 г.

– получени по схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП), могат да 
продължат да бъдат прилагани след 
31 декември 2013 г.; или
– прилагащи схемата за единно 
плащане на регионална или на 
регионално-смесена основа, получени 
по схемата за единно плащане в 
съответствие с член 59 или дял III, 
глава 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, могат да продължат да 
бъдат прилагани след 31 декември 
2013 г.

Or. en

Изменение 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, изтичат на 31 декември 
2013 г.

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, изтичат на 31 декември 
2013 г. Чрез дерогация от първата 
алинея държавите членки, които към 
31 декември 2013 г. прилагат схемата 
за единно плащане въз основа на 
регионалния модел, определен в 
член 59 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, до 1 август 2013 г. могат 
да вземат решение да запазят 
правата на плащане, разпределени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.
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Or. en

Обосновка

Следва да има гъвкавост, за да се запазят съществуващите права в тези части на ЕС, 
които работят по регионалната система.

Изменение 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, изтичат на 31 декември 
2013 г.

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, изтичат на 31 декември 
2013 г. Чрез дерогация от първата 
алинея държавите членки, които са 
използвали член ... от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 или член 47 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
вземат решение да не позволяват 
правата на плащане да изтекат.

Or. en

Изменение 892
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, изтичат на 
31 декември 2013 г.

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, изтичат на 
31 декември 2013 г. и държавите 
членки трябва на всяка цена да
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направят ново разпределение на тези 
права.

Or. de

Обосновка

С влизането в сила на настоящия регламент държавите членки на всяка цена ще 
трябва да направят ново разпределение на правата на плащане. По този начин се 
гарантират равни възможности за участниците с права на плащане и новонавлизащи 
в системата участници.

Изменение 893
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане, получени по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, изтичат на 31 декември 
2013 г.

2. Правата на плащане, получени по 
съществуващата схема за единно 
плащане в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 и с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, изтичат на 31 декември 
2013 г.

Or. en

Изменение 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които към 31 
декември 2013 г. са приложили 
схемата за единно плащане въз основа 
на регионалния модел, определен в 
член 59 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, до 1 август 2013 г. могат 
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да вземат решение да запазят 
правата на плащане, разпределени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.
Държавите членки, които вземат 
решението, посочено в предходната 
алинея, използват националния 
резерв, посочен в член 23, за да 
разпределят през 2014 г. права на 
плащане на тези селскостопански 
производители с хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, за които не са били 
разпределени права на плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, при условие че те 
отговарят на изискванията, 
определени в член 21, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Административно опростяване и спазване на принципа за равно третиране на 
селскостопанските производители.

Изменение 895
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които към 31 
декември 2013 г. са приложили 
схемата за единно плащане въз основа 
на регионалния модел, определен в 
член 59 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, до 1 август 2013 г. могат 
да вземат решение да запазят 
правата на плащане, разпределени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
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№ 1782/2003 и/или с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.
Държавите членки, които вземат 
решението, посочено в предходната 
алинея, използват националния 
резерв, посочен в член 23, за да 
разпределят през 2014 г. права на 
плащане на тези селскостопански 
производители с хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, за които не са били 
разпределени права на плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, при условие че те 
отговарят на изискванията, 
определени в член 21, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Административно опростяване и спазване на принципа за равно третиране на 
селскостопанските производители.

Изменение 896
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които към 31 
декември 2013 г. са приложили 
схемата за единно плащане въз основа 
на регионалния модел, определен в 
член 59 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, до 1 август 2013 г. могат 
да вземат решение да запазят 
правата на плащане, разпределени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.
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Държавите членки, които вземат 
решението, посочено в предходната 
алинея, използват националния 
резерв, посочен в член 23, за да 
разпределят през 2014 г. права на 
плащане на тези селскостопански 
производители с хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, за които не са били 
разпределени права на плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или Регламент (ЕО) 
№ 73/2009, при условие че те 
отговарят на изискванията, 
определени в член 21, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Административно опростяване и спазване на принципа за равно третиране на 
селскостопанските производители.

Изменение 897
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 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, в които 
определени видове животновъдни 
стопанства са особено важни по 
икономически и/или социални 
причини, могат да запазят своите 
специални права до 31 декември 2020 г.

Or. it

Обосновка

Правата на специална помощ за животновъдните стопанства, особено ако те са 
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големи, следва да се премахнат постепенно, така че значителните загуби на приходи, 
които е възможно да възникнат при премахването, да не окажат силно социално и 
икономическо въздействие, особено в областите, специализирани в 
животновъдството.

Изменение 898
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от първа алинея 
държавите членки, които към 31 
декември 2013 г. прилагат схемата за 
единно плащане въз основа на 
регионалния модел, определен в 
член 59 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, до 1 август 2013 г. могат 
да вземат решение да запазят 
правата на плащане, разпределени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.

Or. en

Изменение 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от първа алинея 
държавите членки и регионите, 
които към 31 декември 2013 г. 
прилагат схемата за единно плащане 
въз основа на регионалния модел, 
определен в член 59 от Регламент 
(ЕО) № 1782/2003, до 1 август 2013 г. 
могат да вземат решение да запазят 
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правата на плащане, разпределени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и/или Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.

Or. en

Обосновка

Някои държави членки не са приели единен модел за изчисляване на плащанията и за 
правата, и поради това е необходимо да се изясни, че когато даден регион в държава 
членка вече е въвел регионален модел, този регион не е необходимо да променя своята 
система, независимо от факта,че цялата държава членка все още не е преминала към 
този модел.

Изменение 900
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от първа алинея 
държавите членки, които към 31 
декември 2013 г. прилагат схемата за 
единно плащане въз основа на правата 
на плащане, установени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, до 1 
август 2013 г. могат да вземат 
решение да запазят правата на 
плащане, разпределени в 
съответствие с този регламент 
и/или Регламент (ЕО) № 73/2009.

Or. en

Изменение 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки, които 
прилагат схемата за единно плащане 
въз основа на регионалния модел в 
съответствие с член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, могат да 
решат да не прилагат член 18, 
параграф 2.

Or. de

Изменение 902
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки, които са 
въвели схемата за единно плащане 
чрез прилагането на член 59 или 
дял III, глава 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 (въвели са регионална 
фиксирана ставка) могат да решат да 
не прилагат член 18, параграф 2.

Or. en

Изменение 903
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които към 31
декември 2013 г. прилагат схемата за 
единно плащане на регионална или на 
регионално смесена основа, до 1 август 
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2013 г. могат да вземат решение да 
запазят своите съществуващи на 
плащане.

Or. en

Обосновка

Преразпределянето на правата на плащане води до много правни и административни 
предизвикателства, например с лизинговите договори на селскостопанските 
производители. Поради това, ако преразпределянето на правата на плащане може да 
бъде избегнато, значително ще се намали административната тежест (да се 
разглежда във връзка с посоченото по-горе изменение).

Изменение 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18а
Специални права на плащане

За производителите от 
животновъдните сектори, като 
производството на мляко и млечни 
продукти, говеждо, овче и козе месо, 
които не разполагат със собствена 
площ за упражняване на дейността 
си, могат да се установят специални 
права въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. es

Изменение 905
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 19 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Таван на схемата за основно плащане Таван на схемата за единно плащане

Or. en

Изменение 906
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение
Комисията определя годишния 
национален таван за схемата за основно 
плащане, като от годишния национален 
таван, установен в приложение II, 
изважда годишните суми, които се 
определят в съответствие с членове 33,
35, 37 и 39. Въпросните актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, чрез които
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37 и 39.

Or. de

Изменение 907
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
всяка държава членка за схемата за 
основно плащане, като от годишния 
национален таван, установен в 
приложение II, изважда годишните 
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с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37, 37а и 39. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. it

Обосновка

Предлага се пакетът за управление на риска да бъде преместен в първия стълб —
директни плащания.

Изменение 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в 
съответствие с членове 33, 35, 37 и 39. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
всяка държава членка за схемата за 
основно плащане, като от годишния 
национален таван, установен в 
приложение II, изважда годишните 
суми, използвани в съответствие с 
членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 909
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в 
съответствие с членове 33, 35, 37 и 39. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
всяка държава членка за схемата за 
основно плащане, като от годишния 
национален таван, установен в 
приложение II, изважда годишните 
суми, използвани в съответствие с 
членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 910
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с член 29, параграф 5б, членове 35, 37 и 
39. Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 911
Diane Dodds, James Nicholson
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 912
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35 и 37. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 914
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за основно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

1. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя годишния национален таван за 
схемата за единно плащане, като от 
годишния национален таван, установен 
в приложение II, изважда годишните 
суми, които се определят в съответствие 
с членове 33, 35, 37 и 39. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 915
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат
преди 1 август 2013 г. да прилагат
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай
те определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки с 
административни области, които 
имат пълни правомощия в областта 
на земеделието, прилагат преди 31
декември 2013 г. схемата за основно 
плащане на регионално равнище в 
съответствие със своята 
институционална структура. В 
държавите с децентрализирана 
структура и регионални институции,
отговарящи за земеделието,
регионите се определят в 
съответствие с институционалната 
организация. Останалите държави 
членки, в които липсват такива 
децентрализирани структури, 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

Or. es

Обосновка

Реформата на общата селскостопанска политика не трябва да оставя никакви 
„вратички“, позволяващи опити от страна на държавите членки да променят 
фактически разпределението на правомощията и институционалната структура, от 
съображения за спазване на принципа за субсидиарност, зачитане на духа на 
Договорите и волята на европейските граждани, които са избрали определена 
институционална организация.

Изменение 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки решават преди 1
август 2013 г. да прилагат схемата за 
основно плащане на регионално 
равнище. Те определят регионите на 
базата на обективни и 
недискриминационни критерии като 
техните агрономски и икономически 
характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната 
институционална или административна 
структура.

Or. de

Изменение 917
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски, 
икономически и екологични
характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната 
институционална или административна 
структура, за да се избегнат 
значителните различия в 
регионалното разпределение на 
плащанията, което следва да 
подлежи на предварителна оценка на 
екологичното и социално-
икономическото въздействие.

Or. en
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Обосновка

Съществува сериозен риск, че усилията за местно развитие могат да бъдат 
възпрепятствани или ограничени, ако историческите плащания продължат да бъдат 
базовото равнище за бъдещи плащания.

Изменение 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
социално-икономически
характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или техния 
специфичен вид на използване на 
земята.

Or. pt

Изменение 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 

1. Държавите членки могат да решат да 
прилагат схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
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икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

регионален селскостопански потенциал,
използването на земята и/или тяхната 
институционална или административна 
структура.

Or. es

Обосновка

Не е нужно или удачно да се определя точна дата за вземане на решение от страна на 
държавите членки, тъй като е достатъчно да се определи краен срок за 
нотифициране на Комисията. Считаме, че е необходимо да се вземе предвид 
използването на земята като допълнителен критерий при определянето на 
регионалния модел. Освен това следва да е възможно прилагането на смесени 
критерии при определянето на регионите (административни, икономически, 
производствени).

Изменение 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат да 
прилагат схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
социално-икономически
характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната 
институционална или административна 
структура.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се посочи, когато е приложимо, крайният срок за нотифициране на 
Комисията. Изменението включва възможността за прилагане на смесени критерии 
при определянето на регионите (административни, икономически, производствени).
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Изменение 921
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за единно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
и тяхната институционална или 
административна структура.

Or. en

Изменение 922
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
и тяхната институционална или 
административна структура.

Or. en
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Изменение 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
и/или тяхната институционална или 
административна структура.

Or. es

Обосновка

С добавянето на „и/или“ се цели текстът да стане по-ясен, в смисъл да може да се 
прилага двойната регионализация.

Изменение 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засяга предходният 
параграф и с цел придържане към 
обективните и недискриминационни 
критерии, посочени в него, в 
държавите членки или региони с 
голямо разнообразие на
производството няма да се прилага 
единна фиксирана ставка.
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Or. es

Обосновка

Подкрепяме възможността за институционална регионализация, при условие че 
впоследствие може да се приложи производствена регионализация, т.е. двойна 
регионализация, която да избегне въвеждането на „единна ставка“.

Изменение 925
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако е необходимо, държавите 
членки получават възможност при 
определени условия да прилагат по-
гъвкави критерии за определяне на 
регионите в зависимост от 
обективното многообразие или 
основните отличителни природни 
характеристики.

Or. de

Обосновка

Някои държави членки трябва имат възможност да прилагат по-гъвкави критерии за 
определяне на регионите, например държави членки с голям процент райони с 
природни ограничения, неизползвани или само екстензивно използвани райони.

Изменение 926
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки разделят 
националните тавани, посочени в 
член 19, параграф 1, между регионите в 
съответствие с обективни и 

2. Държавите членки разделят 
националните тавани, посочени в 
член 19, параграф 1, между регионите в 
съответствие с обективни и 
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недискриминационни критерии. недискриминационни критерии.
Разделянето между регионите и 
държавите членки се осъществява по 
еднакви критерии. През 2014 г. 
регионите, чието равнище на 
директни плащания е под 90 % от 
средното национално равнище, ще 
получават 1/3 от разликата.

Or. de

Изменение 927
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да решат 
регионалните тавани да подлежат на 
годишни прогресивни изменения на 
предварително определени годишни 
етапи и в съответствие с обективни 
и недискриминационни критерии, 
като например селскостопански 
потенциал или екологични критерии.

заличава се

Or. es

Обосновка

В случай че се възприеме регионално институционално прилагане, няма смисъл на 
държавите членки да се предоставят тези възможности.

Изменение 928
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да решат 3. Държавите членки могат да решат 
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регионалните тавани да подлежат на 
годишни прогресивни изменения на 
предварително определени годишни 
етапи и в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии, като 
например селскостопански потенциал 
или екологични критерии.

регионалните тавани да подлежат на 
годишни прогресивни изменения на 
предварително определени годишни 
етапи и в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии, като 
например селскостопански потенциал 
или екологични критерии. Ако е 
необходимо, могат да се приложат 
критерии, свързани с конкретни 
практики или площи, като 
интензивно и екстензивно използвани 
площи.

Or. de

Обосновка

В случай на необходимост държавите членки следва да имат повече свобода на 
действие и повече възможности за прилагане на критерии за разграничаване на 
регионите.

Изменение 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 31декември2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

Or. es

Изменение 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията преди 31 октомври 2013 г. 
за решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

Or. es

Обосновка

Считаме, че ще е много трудно Комисията да бъде нотифицирана преди 1 август
2013 г. относно предприетите мерки за прилагането на новата схема за подпомагане. 
Поради това се предлага крайният срок да бъде удължен до 31 октомври 2013 г.

Изменение 931
Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията преди 31 декември 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

Or. es

Изменение 932
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
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мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3. Ако е необходимо, 
този срок може да бъде удължен с
подходящ за отделните държави 
членки преходен период.

Or. de

Изменение 933
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3. Тези документи 
следва да бъдат публично оповестени.

Or. en

Изменение 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. През преходния период държавите 
членки могат да преразгледат 
решението по параграф 1, както и 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

Or. es
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Обосновка

Необходимо е да се предвиди възможност за поне двукратно преразглеждане на 
взетите решения относно регионалното прилагане на схемата за подпомагане, след 
като се проучи нейното функциониране, както бе възприето при предходни реформи 
на ОСП.

Изменение 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. През преходния период държавите 
членки могат да преразгледат 
решението по параграф 1, както и 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се предвиди възможност за поне двукратно преразглеждане на 
взетите решения относно регионалното прилагане на схемата за подпомагане, след 
като се проучи нейното функциониране, както бе възприето при предходни реформи 
на ОСП.

Изменение 936
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условие, че са изпълнени 
изискванията на параграф 2 на 
селскостопанските производители се 
разпределят права на плащане, ако са 
подали заявления за разпределяне на 
права на плащане по схемата за 

1. Без да се засяга член 18, параграф 2, 
алинея 1а, права на плащане се 
разпределят на тези селскостопански 
производители, които са подали
заявление за тях по схемата за основно 
плащане до датата, която трябва да 
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основно плащане до 15 май 2014 г., 
освен в случай на непреодолима сила и
при извънредни обстоятелства.

бъде определена съгласно член 78, 
буква г) от Регламент (ЕС) № (HRZ),
освен в случай на непреодолима сила
или при извънредни обстоятелства.
Броят на разпределените права на 
плащане се равнява на броя, който е 
поискан от селскостопанските 
производители и който е подкрепен 
от хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, които 
производителите са декларирали през 
първата година на схемата.

Or. en

Изменение 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условие, че са изпълнени 
изискванията на параграф 2 на 
селскостопанските производители се 
разпределят права на плащане, ако са 
подали заявления за разпределяне на 
права на плащане по схемата за основно 
плащане до 15 май 2014 г., освен в 
случай на непреодолима сила и при 
извънредни обстоятелства.

1. При условие, че са изпълнени 
изискванията на параграф 2 на 
селскостопанските производители се 
разпределят права на плащане, ако са 
подали заявления за разпределяне на 
права на плащане по схемата за основно 
плащане до 15 май 2014 г. — датата 
трябва да бъде определена съгласно 
член 78, буква г) от Регламент (ЕС) 
№ [HZR], освен в случай на 
непреодолима сила и при извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 938
James Nicholson, Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При условие, че са изпълнени 
изискванията на параграф 2 на 
селскостопанските производители се 
разпределят права на плащане, ако са 
подали заявления за разпределяне на 
права на плащане по схемата за основно
плащане до 15 май 2014 г., освен в 
случай на непреодолима сила и при 
извънредни обстоятелства.

1. При условие, че са изпълнени 
изискванията на параграф 2 на 
селскостопанските производители се 
разпределят права на плащане, ако са 
подали заявления за разпределяне на 
права на плащане по схемата за единно
плащане до 15 май 2014 г., освен в 
случай на непреодолима сила и при 
извънредни обстоятелства.

Or. en

Изменение 939
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки преди 1 август 
2013 г. могат да решат да изберат 
ретроспективна базова година, въз 
основа на техните конкретни 
обстоятелства.

Or. en


