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Изменение 940
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през една или повече години в
периода 2014 – 2017 г. са активирали 
най-малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en

Изменение 941
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 

2. Селскостопанските производители, 
които през 2014 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
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съответствие с член 9. съответствие с член 9.

Or. de

Изменение 942
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през периода 2009 — 2011 г. са 
получили директно подпомагане или 
допълнителни директни плащания —
и в двата случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, или на 
които през 2012 г. или 2013 г. са 
предоставени права на плащане по 
схемата за единно плащане съгласно 
член 41, член 63, или точка Б или В от 
приложение IX към Регламент (ЕО) №
73/2009, получават права на плащане в 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. pt

Изменение 943
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 

2. Селскостопанските производители, 
които през периода 2009 — 2011 г. са 
получили директно подпомагане или 
допълнителни директни плащания —
и в двата случая в съответствие с 
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единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Регламент (ЕО) № 73/2009, или на 
които през 2012 г. или 2013 г. са 
предоставени права на плащане по 
схемата за единно плащане съгласно 
член 41, член 63, или точка Б или В от 
приложение IX към Регламент (ЕО) №
73/2009, получават права на плащане в 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. pt

Изменение 944
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ � и в двата 
случая в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 73/2009, получават права на 
плащане в първата година на прилагане 
на схемата за основно плащане, при 
условие че са получили право на 
директни плащания в съответствие с 
член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през периода 2009 - 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ, 
национални доплащания към 
директните плащания, специфична 
подкрепа и/или мерки на площ по РСР,
получават права на плащане в първата 
година на прилагане на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. bg

Изменение 945
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през една или повече години в 
периода 2009 – 2011 г. са активирали 
най-малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. lv

Изменение 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през една или повече години в 
периода 2009 – 2011 г. са активирали 
най-малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en
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Изменение 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през най-малко една година от
периода 2009 – 2011 г., съгласно 
определеното от държавата членка,
са активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en

Изменение 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 

2. Селскостопанските производители, 
които през една от годините 2009, 
2010 или 2011, съгласно определеното 
от държавата членка, са активирали 
най-малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 



PE492.793v01-00 8/188 AM\907854BG.doc

BG

прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en

Изменение 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през 2009 г., 2010 г. или 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en

Изменение 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 2. До 31 юли 2013 г. държавите членки 
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които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

могат да решат, че само 
селскостопанските производители, 
които през 2010 г. или 2011 г. са 
получили директно подпомагане или 
допълнителни директни плащания —
и в двата случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, или на 
които през 2012 г. или 2013 г. са 
предоставени права на плащане по 
схемата за единно плащане съгласно 
член 64 или точка Б или В от 
приложение IX към Регламент (ЕО) № 
73/2009, получават права на плащане в 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме прилагането на същите правила за първо предоставяне на права като 
предвидените в Регламент (ЕО) № 73/2009. По-специално, правата следва да се 
предоставят на базата на заявления през първата година на прилагане на правата на 
плащане, или на базата на референтен период.

Изменение 951
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно
плащане, при условие че са получили 

2. Селскостопанските производители, 
които през 2010 г. или 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по действащата схема за 
единно плащане или са заявили 
подпомагане по схемата за единно 
плащане на площ — и в двата случая в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на новата схема за единно
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право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с членове 9 и 10.

Or. en

Изменение 952
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през 2010 г. или 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с членове 9 и 10.

Or. en

Изменение 953
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 

2. Държавите членки могат да 
решат, че селскостопанските 
производители, които през 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
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случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

за единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en

Обосновка

Изискването за активиране на правата на плащане през 2011 г. следва да е 
факултативно за държавите членки.

Изменение 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Държавите членки могат да 
решат, че само селскостопанските 
производители, които през 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. fr

Изменение 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Държавите членки могат да 
решат, че само селскостопанските 
производители, които през 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. fr

Изменение 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. До 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат, че само
селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.
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Or. en

Изменение 957
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Държавите членки могат да 
решат, че само селскостопанските 
производители, които през 2011 г. са 
активирали най-малко едно право на 
плащане по схемата за единно плащане 
или са заявили подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. fr

Изменение 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или които 
са нямали право на плащания по 
схемата за единно плащане, но са 
получили някаква форма на 
подпомагане, посочена в
Регламент (ЕО) № 73/2009, или на 
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прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

които за първи път са предоставени
права на плащане по схемата за 
единно плащане през 2012 г. или 
2013 г., получават права на плащане в 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. es

Обосновка

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Изменение 959
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ или премията 
за крави с бозаещи телета, в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, или на 
които за първи път са предоставени 
права на плащане по схемата за 
единно плащане през 2012 г. или 
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съответствие с член 9. 2013 г., получават права на плащане в 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. es

Обосновка

Би било несправедливо от системата да се изключат бенефициерите на премията за 
крави с бозаещи телета, които дълги години може да са били част от нея.
Селскостопанските производители, които получават права от националния резерв за 
първи път през 2012 г. или 2013 г. също следва да бъдат включени.

Изменение 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ или премията 
за крави с бозаещи телета, в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, или на 
които за първи път са предоставени 
права на плащане по схемата за 
единно плащане през 2012 г. или 
2013 г., получават права на плащане в 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. es

Обосновка

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
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Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Изменение 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ или премията 
за крави с бозаещи телета, в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, или на 
които за първи път са предоставени 
права на плащане по схемата за 
единно плащане през 2012 г. или 
2013 г., получават права на плащане в 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. es

Изменение 962
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

2. Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, или които 
са представили доказателства за 
активна селскостопанска дейност 
(определена като отглеждането на 
селскостопански продукти, 
включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на 
животни за селскостопански цели) 
като, например, формуляр от 
интегрираната система за 
администриране и контрол, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. en

Изменение 963
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея
държавите членки могат да:
i) решат да не включат всички 
земеделски площи в схемата;
ii) приложат коефициент за хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, за определени категории 
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площи, особено природно по-малко 
продуктивните.

Or. fr

Изменение 964
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2014 г.:

Or. de

Изменение 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
държавите членки могат да решат, 
че селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2009 г., 
2010 г. или 2011 г.:

Or. fr



AM\907854BG.doc 19/188 PE492.793v01-00

BG

Изменение 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през най-
малко една година в периода 2009 –
2011 г., съгласно определеното от
държавата членка:

Or. en

Изменение 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през периода 
2009 – 2011 г.:

Or. en

Изменение 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през една от 
годините 2009, 2010 или 2011:

Or. en

Изменение 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Когато държавите членки са взели 
решението, посочено в първа алинея, и 
чрез дерогация от тази алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2010 г.
или 2011 г.:

Or. en

Изменение 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
могат, ако държавата членка счете
за подходящо, да получават права на 
плащане в първата година от 
прилагането на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Or. es

Изменение 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
могат, ако държавата членка счете
за подходящо, да получават права на 
плащане в първата година от 
прилагането на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Or. es

Обосновка

Държавите членки трябва да разполагат с достатъчно гъвкавост да включват или 
изключват като бенефициери на схемата за основно плащане определени 
селскостопански производители, които, като някои производители на плодове, 
зеленчуци и лозари, са изключени от настоящата схема за единно плащане.
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Изменение 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея, 
държавите членки могат да решат, 
че селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Or. fr

Изменение 973
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея, 
държавите членки могат да решат, 
че селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Or. fr

Изменение 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
могат да получават права на плащане в 
първата година от прилагането на 
схемата за основно плащане, при 
условие че са получили право на 
директни плащания в съответствие с 
член 9 и че през 2011 г.:

Or. de

Обосновка

Пояснява, че държавите членки могат да прилагат схемата за основно плащане, 
особено по отношение на лозя, когато е необходимо, но че това в никакъв случай не е 
задължително. Целта е държавите членки да имат възможност за прегрупиране на 
финансирането в различни програми за подпомагане за производителите на вино и за 
лозята.

Изменение 975
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
основно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Чрез дерогация от първа алинея 
селскостопанските производители 
получават права на плащане в първата 
година от прилагането на схемата за 
единно плащане, при условие че са 
получили право на директни плащания в 
съответствие с член 9 и че през 2011 г.:

Or. en

Изменение 976
James Nicholson, Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя; те са произвеждали 
или отглеждали селскостопански 
продукти, включително прибирането 
на реколтата, доенето, 
развъждането на животни и 
отглеждането на животни за 
селскостопански цели;

Or. en

Изменение 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя, и/или са имали 
полевъдни или животновъдни 
стопанства, ползващи обвързано с 
производството подпомагане съгласно 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 или
Регламент (ЕО) № 73/2009, след 
периода, определен от държавите 
членки съгласно член 63 от Регламент 
(ЕО) № 73/2009 за включване на 
обвързаното с производството 
подпомагане в схемата за единно 
плащане и/или са отглеждали живи
коне за целите на 
месопроизводството.
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Or. es

Обосновка

Предложението за регламент предвижда, че за да получат права на плащане по 
схемата за основно плащане, селскостопанските производители трябва да са 
активирали най-малко едно право на плащане по схемата за единно плащане или да са 
заявили подпомагане по схемата за единно плащане на площ през 2011 г. Въпреки това 
ние считаме, че следва да се предостави дерогация от правилата за основно плащане 
за предоставяне на права на сектори, изключени от системата през 2012 г., и при 
други обстоятелства, тъй като в противен случай определени селскостопански 
производители биха загубили правата си на плащане по схемата за основно плащане.

Изменение 978
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 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя, тополови гори с 
кратък цикъл на ротация, кестенови 
гори, картофи и разсад и продукти от 
подвижни оранжерии;

Or. it

Изменение 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали плодове, зеленчуци, 
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зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

картофен посадъчен материал и 
картофи за консумация, декоративни 
растения и/или са отглеждали 
предимно лозя;

Or. en

Изменение 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове,
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали плодове, зеленчуци, 
картофи за консумация и/или са 
отглеждали лозя;

Or. en

Изменение 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали плодове, зеленчуци, 
картофи и/или са отглеждали лозя или 
маслинови гори;

Or. es

Обосновка

Фактически е невъзможно да се идентифицират производители, които отглеждат 
предимно тези култури. Освен това по този начин би се създало положение, сравнимо 
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с това на смесените стопанства.

Изменение 982
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя и/или постоянни 
пасища;

Or. de

Изменение 983
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по схемата за единно плащане не са 
активирали никакво право на плащане, 
но са произвеждали предимно плодове, 
зеленчуци и/или са отглеждали 
предимно лозя;

a) по действащата схема за единно 
плащане не са активирали никакво 
право на плащане, но са произвеждали 
предимно плодове, зеленчуци и/или са 
отглеждали предимно лозя;

Or. en

Изменение 984
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) при условие че могат да докажат, 
че земеделските площи, за които 
селскостопанският производител 
желае да получи право на директно 
плащане, са взети под аренда или 
придобити преди 31 декември 2011 г.

Or. fr

Изменение 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат,
че единствено селскостопански 
производители, които са отглеждали 
селскостопански продукти, 
включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на 
животни за селскостопански цели 
през 2011 г., получават права на 
плащане.

Or. en

Обосновка

Това ще реши въпроса със собствениците на земя, които заявяват директни 
плащания. Ще се даде възможност на държавите членки да ограничат 
предоставянето на права до лицата, които са се занимавали със селскостопанско 
производство през 2011 г.

Изменение 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в съответствие 
с член 26, параграф 1 за 2014 г.

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в съответствие 
с член 26, параграф 1 за 2014 г. Въпреки 
това държавите членки могат да 
ограничат броя на правата на 
плащане, разпределени на отделните 
селскостопански производители, до 
броя на хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане по смисъла 
на член 34, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 73/2009, които 
селскостопанският производител 
декларира през референтна година
2009, 2010 или 2011, която се определя 
от държавата членка, като се избира 
по-малката стойност.

Or. en

Изменение 987
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане по смисъла на член 25, 

заличава се
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параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в 
съответствие с член 26, параграф 1 за 
2014 г.

Or. en

Изменение 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в 
съответствие с член 26, параграф 1 за 
2014 г.

заличава се

Or. en

Изменение 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
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подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в 
съответствие с член 26, параграф 1 за 
2014 г..

производител е имал в референтната 
година, определена от държавата 
членка, която трябва да предхожда
представянето на предложението за 
реформа на ОСП.

Or. es

Изменение 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в съответствие 
с член 26, параграф 1 за 2014 г.

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в съответствие 
с член 26, параграф 1 за 2014 г., с 
таван, който не надвишава средния 
брой права, използвани от 2009 г. до 
2011 г.

Or. es

Изменение 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
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производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в съответствие 
с член 26, параграф 1 за 2014 г.

производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, или на част от тези 
хектари, определена от държавите 
членки по обективен и 
недискриминационен начин, които 
селскостопанският производител 
декларира в съответствие с член 26, 
параграф 1 за 2014 г.

Or. fr

Изменение 992
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в съответствие 
с член 26, параграф 1 за 2014 г.

Без да се засяга прилагането на
параграф 2, втора алинея, буква б) и
освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
броят на правата на плащане, 
разпределени на селскостопански 
производител, е равен на броя на 
хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 25, 
параграф 2, които селскостопанският 
производител декларира в съответствие 
с член 26, параграф 1 за 2014 г.

Or. fr

Изменение 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от предходния параграф
държавите членки могат да 
ограничат броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, които ще се вземат 
предвид за целите на разпределяне на 
правата на плащане на 
селскостопанските производители, 
така че той да не надвишава броя, 
деклариран през определена година 
или референтен период между 2009 г.
и 2011 г.

Or. es

Обосновка

Съществува риск броят на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, 
рязко да се покачи през 2014 г., което би довело до значително намаление на средното 
равнище на подпомагане за хектар. Следователно трябва да се постави таван за броя 
на разглежданите хектари за първото разпределение на правата на плащане.

Изменение 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от предходния параграф 
държавите членки могат да 
ограничат броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, които ще се разглеждат 
за целите на разпределяне на правата 
на плащане на селскостопанските 
производители, така че да той не 
надвишава броя, деклариран през 
определена година или референтен 
период между 2009 г. и 2011 г.
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Or. es

Обосновка

Броят на хектарите, които се разглеждат за целите на директни плащания, трябва 
да се ограничи до равнище, сходно на използваното за изчисляване на външното 
сближаване между държавите членки.

Изменение 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 2, буква 
a), държавите членки, които,
съгласно Регламент ЕС [...] по 
отношение на режима на схемата за 
единно плащане и подпомагане на 
лозарите, са избрали да не намаляват 
програмите за подпомагане в лозаро-
винарския сектор от 2015 г. с цел 
увеличаване на националните тавани 
за директни плащания, могат да 
решат да изключат лозарството от 
площите, отговарящи на условията 
на схемата за основно плащане.

Or. en

Изменение 996
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 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2, 
първа алинея, селскостопанските 
производители, които се установят в 
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селското стопанство през 2012 г. и 
2013 г., получават права на плащане 
през първата година на прилагане на 
схемата за основно плащане, при 
условие че имат право на директни 
плащания съгласно член 9 и че поемат 
задължение да не прехвърлят правата 
на плащане за период от пет години, 
да използват тези права всяка година 
и да не отдават под аренда земята и 
правата на плащане, за които е 
подадено заявление.

Or. it

Изменение 997
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2, 
първа алинея, селскостопанските 
производители, които се установят в 
селското стопанство през 2012 г. и 
2013 г., получават права на плащане 
през първата година на прилагане на 
схемата за основно плащане, при 
условие че имат право на директни 
плащания съгласно член 9 и че поемат 
задължение да не прехвърлят правата 
на плащане за период от пет години, 
да използват тези права всяка година 
и да не отдават под аренда земята и 
правата на плащане, за които е 
подадено заявление.

Or. it

Обосновка

Предложението на Комисията не обхваща нови селскостопански производители ,
включително млади селскостопански производители, които се установят в селското
стопанство през 2012 г. и 2013 г. Следователно е необходимо да се предвиди
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разпоредба за разпределяне на права на плащане на такива лица при спазване на 
строги изисквания, чиято цел е да се предотвратят спекулации.

Изменение 998
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Селскостопански производители, 
които през 2013 г. притежават 
специални права на плащане, 
получават специални права през 
2014 г., като тяхната единична 
стойност се намалява всяка година в 
съответствие с процента, приложим 
за сближаване на плащанията на 
площ. Тези специални права се 
активират от селскостопанския 
производител посредством специална 
процедура.

Or. fr

Изменение 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или 
отдаване под аренда на тяхното 
стопанство или на част от 
стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г.
да прехвърлят правото на получаване 
на права на плащане в съответствие 
с параграф 1 само на един 

заличава се
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селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

Or. en

Обосновка

С цел предотвратяване на спекулации на пазара на земя, които могат да възникнат 
във връзка с определянето на референтна година в бъдещето, се предлага 
допълнителна клауза към последното изречение на член 21, параграф 2, която 
позволява на държавите членки да ограничат броя на правата, разпределени през 
2014 г., до броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани 
през предходна референтна година 2009, 2010 или 2011, като се избира по-малката 
стойност.

Изменение 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или 
отдаване под аренда на тяхното 
стопанство или на част от 
стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г.
да прехвърлят правото на получаване 
на права на плащане в съответствие 
с параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

заличава се

Or. fr

Изменение 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или 
отдаване под аренда на тяхното 
стопанство или на част от 
стопанството, физически или
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г.
да прехвърлят правото на получаване 
на права на плащане в съответствие 
с параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

заличава се

Or. es

Изменение 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

3. В случаите на продажба или 
прехвърляне на собствеността чрез 
наследяване, продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, 
селскостопански производители, 
които отговарят на условията от 
параграф 2, могат с договор, подписан 
преди 15 май 2014 г. да прехвърлят 
правото на получаване на права на 
плащане в съответствие с параграф 1 на 
селскостопанските производители, 
които получават стопанството или 
част от него, при условие че те
отговарят на условията по член 9.

Or. es
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Обосновка

Следва надлежно да се вземат предвид случаите, когато собствеността на имота се 
прехвърля по начин, различен от разделянето или отдаването му под аренда.

Изменение 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

3. В случаите на прехвърляне, 
включително продажба, отдаване под 
аренда или наследяване на тяхното 
стопанство или на част от стопанството, 
физически или юридически лица, които 
отговарят на условията от параграф 2, 
могат с договор, подписан преди 15 май 
2014 г. да прехвърлят правото на 
получаване на права на плащане в 
съответствие с параграф 1 на един или 
повече селскостопански 
производители, при условие че 
последните отговарят на условията по 
член 9.

Or. en

Изменение 1004
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 

3. В случаите на продажба, разделяне, 
сливане или отдаване под аренда на 
тяхното стопанство или на част от 
стопанството, селскостопански 
производители, които отговарят на 
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договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 на един или повече 
селскостопански производители,
които получават стопанството или 
част от него, при условие че 
последните отговарят на условията по 
член 9.

Or. en

Изменение 1005
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

3. В случаите на продажба, разделяне, 
сливане или отдаване под аренда на 
тяхното стопанство или на част от 
стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 на един или повече 
селскостопански производители, при 
условие че последните отговарят на 
условията по член 9.

Or. en

Изменение 1006
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 изцяло или отчасти на 
получаващия селскостопански 
производител, при условие че 
последният отговаря на условията по 
член 9.

Or. en

Изменение 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 на един или повече 
селскостопански производители, при 
условие, че те отговарят на условията 
по член 9.

Or. en

Изменение 1008
Мария Габриел
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.  

3. В случаите на продажба или отдаване 
под аренда на тяхното стопанство или 
на част от стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, следва с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г. 
да прехвърлят правото на получаване на 
права на плащане в съответствие с 
параграф 1 само на един 
селскостопански производител, при 
условие, че последният отговаря на 
условията по член 9.

Or. bg

Изменение 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки или техните 
региони, въвели схемата за единното 
плащане на стопанство съгласно член
59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, 
могат да решат да използват 
разпределението на правата на 
плащане към 31 декември 2013 г. като 
брой права на плащане, налични за 
разпределение през 2014 г.

Or. en

Изменение 1010
James Nicholson, Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
могат да вземат решение относно 
броя на хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, които 
желаят да използват за целите на 
установяване на права на плащане.

Or. en

Обосновка

Трябва да се поясни, че селскостопанските производители вземат решение колко земя 
да използват за целите на установяване на права на плащане.

Изменение 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от предходния параграф, 
съгласно член 20 от настоящия 
регламент държавите членки и 
регионалните институции могат да 
ограничат броя на хектарите, които 
ще се разглеждат за целите на 
първото разпределяне на правата на 
плащане, прилагайки обективни 
критерии, при условие че броят на 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане, декларирани в тази 
държава членка или регион съгласно 
член 26, параграф 1, надвишава с 
повече от 20 % средния брой, 
деклариран съгласно настоящата 
схема за плащане в периода 2009 –
2011 г.
Това ограничение се прилага преди 
всичко за нови бенефициери на помощ 
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по схемата за основно плащане, с 
изключение на млади селскостопански 
производители, включени в схемата 
за плащане на селскостопански 
производители, надвишаващи този 
процент в хектарите, които 
декларират през гореспоменатия 
период.

Or. es

Обосновка

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Изменение 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Въпреки това държавите членки 
могат да ограничат броя на правата 
на плащане, разпределени на 
отделните селскостопански 
производители, до броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане по смисъла на член 34, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
73/2009, които селскостопанският 
производител декларира през 
референтна година 2009, 2010 или 
2011, която се определя от 
държавата членка, като се избира по-
малката стойност.

Or. en
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Обосновка

С цел предотвратяване на спекулации на пазара на земя, които могат да възникнат 
във връзка с определянето на референтна година в бъдещето, се предлага 
допълнителна клауза към последното изречение на член 21, параграф 2, която 
позволява на държавите членки да ограничат броя на правата, разпределени през 
2014 г., до броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, декларирани 
през предходна референтна година 2009, 2010 или 2011, като се избира по-малката 
стойност.

Изменение 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случаите на разделяне на 
стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г.
да прехвърлят, изцяло или отчасти, 
правото на получаване на права на 
плащане в съответствие с параграф 1 
на селскостопанските 
производители, които управляват 
стопанствата.

Or. en

Изменение 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Независимо от параграф 2, 
селскостопанските производители, 
които извършват дейност в сектора 
на говеждото и телешкото месо, 
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сектора на млякото и млечните 
продукти или сектора на овчето и 
козето месо, които не притежават 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане през първата година на 
прилагане на схемата за основни 
плащания, ще получат специални 
права на стойност, пропорционална 
на селскостопанската им дейност 
през 2011 г., която въпреки това не
надхвърля 5 000 евро за всяко отделно 
право.

Or. es

Обосновка

Следва да се предвидят изключения за определени видове селскостопанска дейност, 
които не могат да се идентифицират, използвайки основания на хектари модел, но 
които въпреки това са абсолютно необходими и допълващи от гледна точка на 
различните модели на производство.

Изменение 1015
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяка държава членка може да 
реши да определи минимален размер 
за стопанство по отношение на 
земеделската площ, отговаряща на 
условията за подпомагане съгласно 
член 25, параграф 2, за която може да 
бъде подадено заявление за 
установяване на права на плащане. 
Минималният размер въпреки това не 
може да надвишава праговете, 
предвидени в първа алинея, буква б) 
във връзка с член 10, параграф 1, втора 
алинея.

Or. en
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Обосновка

Трябва да се добави разпоредба, с която да се избегне възможността да се 
разпределят права под минималния размер, за който може да се получава плащане.

Изменение 1016
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случаите на разделяне на 
стопанството, физически или 
юридически лица, които отговарят на 
условията от параграф 2, могат с 
договор, подписан преди 15 май 2014 г.
да прехвърлят, изцяло или отчасти, 
правото на получаване на права на 
плащане в съответствие с параграф 1 
на селскостопанските 
производители, които управляват 
стопанствата.

Or. en

Изменение 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
решат да не прилагат параграф 2, 
първа и втора алинея, както и 
параграф 3 от член 21.

Or. de
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Изменение 1018
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Всяка държава членка може да 
реши да определи минимален размер 
за стопанство по отношение на 
земеделската площ, отговаряща на 
условията за подпомагане съгласно 
член 25, параграф 2, за която може да 
бъде подадено заявление за 
установяване на права на плащане. 
Въпреки това, минималният размер 
не може да надвишава праговете, 
предвидени в член 10, параграф 1,
първа алинея, буква б) във връзка с 
втората алинея на същия параграф.

Or. en

Изменение 1019
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 21а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 a
Разпределяне на права на плащане на 

нови участници
В съответствие с обективни 
критерии и по такъв начин, че да се 
гарантира равнопоставеното 
третиране на селскостопанските 
производители и да се избегнат 
нарушения на пазара и на 
конкуренцията, всяка държава членка 
или регион може да разпределя права в 
рамките на националния си таван на 
селскостопански производители, 
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които започват своята 
селскостопанска дейност след 
първоначалното разпределение на 
правата на плащане, предвидено в 
член 21. Стойността на така 
разпределените права е въз основа на 
средната национална или регионална 
стойност на правата на плащане в 
годината на разпределяне.

Or. en

Изменение 1020
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година 
единичната стойност на правата на 
плащане се изчислява, като се раздели 
националният или регионалният 
таван по член 19 или член 20, след 
прилагане на линейното намаление, 
предвидено в член 23, параграф 1, на 
броя на правата на плащане, 
разпределени на национално или 
регионално равнище в съответствие с 
член 21, параграф 2 за 2014 г.

заличава се

Or. fr

Изменение 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 1. За всяка съответна година единичната 
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стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, заявени в заявлението за 
схемата за основно плащане на 
национално или регионално равнище, 
включително правата на плащане, 
разпределени от националния или 
регионалния резерв в съответствие с 
член 23. Броят на правата на плащане 
се изразява в хектари.

Or. en

Изменение 1022
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, заявени в заявлението за 
схемата за основно плащане на 
национално или регионално равнище, 
включително правата на плащане, 
разпределени от националния или 
регионалния резерв в съответствие с 
член 23. Броят на правата на плащане 
се изразява в хектари.

Or. en
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Изменение 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, които дават право на 
плащане през съответната година на 
национално или регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Предлагаме формулирането на правило, съгласно което крайната стойност на 
правата се установява, като се раздели наличният финансов пакет на броя права, 
които дават право на плащане през дадена година. Това означава, че всяка година 
финансовият пакет се разделя на броя права, след като се извърши контрол и се 
потвърди допустимостта на плащанията от разплащателна агенция. Това решение 
ще позволи използване на финансовия пакет в пълна степен.

Изменение 1024
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
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член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

член 23, параграф 1 или, ако е 
приложимо, в член 23, параграф 2 на 
броя на правата на плащане, 
разпределени или съществуващи през 
2014 г. на национално или регионално 
равнище, включително правата на 
плащане, разпределени от 
националния или регионалния резерв в 
съответствие с член 23.

Or. en

Изменение 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г., включително правата на 
плащане, разпределени от 
националния или регионалния резерв в 
съответствие с член 23.

Or. en

Изменение 1026
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г. 

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, посочени в заявление на 
национално или регионално равнище, 
включително правата на плащане, 
разпределени от националния или 
регионалния резерв в съответствие с 
член 23. Броят на правата на плащане 
се изразява в хектари.

Or. lv

Изменение 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година 
единичната стойност на правата на 
плащане се изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година средната 
единична стойност на правата на
плащане се изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, активирани в съответствие 
с член 25, параграф 1.

Or. en

Изменение 1028
Marc Tarabella
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година 
единичната стойност на правата на 
плащане се изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година средната 
единична стойност на правата на 
плащане се изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, активирани в съответствие 
с член 25, параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Наличният бюджет за основно плащане следва всяка година да се разпределя изцяло, 
за да се избегне неизползване на средствата.

Изменение 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени през 2014 г.
на национално или регионално равнище 
в съответствие с член 21, параграф 2, и 
активирани през въпросната година.

Or. es
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Обосновка

С оглед свеждане до минимум размера на неизползваните средства и оптимизиране на 
тяхното използване единичната стойност на правата на плащане следва да се 
изчислява всяка година, като таванът се разделя на броя на правата на плащане, 
активирани през въпросната година.

Изменение 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени през 2014 г.
на национално или регионално равнище 
в съответствие с член 21, параграф 2, и 
активирани през въпросната година.

Or. es

Обосновка

С оглед свеждане до минимум размера на неизползваните средства и оптимизиране на 
тяхното използване единичната стойност на правата на плащане следва да се 
изчислява всяка година, като таванът се разделя на броя на правата на плащане, 
активирани през въпросната година. Това ще предотврати загуба на средства в 
резултат на евентуални намаления в общия брой на активираните хектари след 
първата година.

Изменение 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени през 2014 г.
на национално или регионално равнище 
в съответствие с член 21, параграф 2, и 
активирани през въпросната година.

Or. es

Обосновка

Единичната стойност на правата на плащане следва да се изчислява всяка година, 
като таванът се разделя на броя на правата на плащане, активирани през въпросната 
година, за да се избегне намаляване на броя на активираните хектари през 
следващите години, което би довело до загуба на средства.

Изменение 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, след като се 
определи размерът на специалните 
права, разпределени на 
селскостопанските производители, 
които не притежават хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно новия параграф, 
въведен с изменение 12, на броя на 
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правата на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

Or. es

Обосновка

Следва да се предвидят изключения за определени видове селскостопанска дейност, 
които не могат да се идентифицират, използвайки основания на хектари модел, но 
които въпреки това са абсолютно необходими и допълващи от гледна точка на 
различните модели на производство.

Изменение 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

1. За всяка съответна година единичната 
стойност на правата на плащане, 
включително специалните права, се 
изчислява, като се раздели 
националният или регионалният таван 
по член 19 или член 20, след прилагане 
на линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1, на броя на правата 
на плащане, разпределени на 
национално или регионално равнище в 
съответствие с член 21, параграф 2 за 
2014 г.

Or. pt

Изменение 1034
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 22 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии 
държавите членки могат да 
определят в рамките на регионалния 
таван, установен съгласно член 20, 
или в рамките на част от този 
таван, различни единични стойности 
на права на плащане, които трябва да 
бъдат разпределени на 
селскостопанските производители, 
посочени в член 18:
a) за земя, засята с полски култури 
към датата, определена за подаване 
на заявленията за подпомагане за 
2011 г. и/или
б) за земя, заета от постоянни 
пасища към датата, определена за 
подаване на заявленията за 
подпомагане за 2011 г. и/или 
в) за земя, заета от трайни 
насаждения към датата, определена 
за подаване на заявленията за 
подпомагане за 2011 г.

Or. it

Изменение 1035
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии 
държавите членки могат да 
определят в рамките на регионалния 
таван, установен съгласно член 20, 
или в рамките на част от този 
таван, различни единични стойности 
на права на плащане, които трябва да 
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бъдат разпределени на 
селскостопанските производители, 
посочени в член 18:
a) за хектари, засети с полски 
култури към датата, определена за 
подаване на заявленията за 
подпомагане за 2011 г. и/или 
б) за хектари, заети от постоянни 
пасища към датата, определена за 
подаване на заявленията за 
подпомагане за 2011 г. и/или 
в) за хектари, заети от трайни 
насаждения към датата, определена 
за подаване на заявленията за 
подпомагане за 2011 г.

Or. en

Обосновка

С цел по-добро насочване на подпомагането на доходите държавите членки могат да 
определят правата на плащане на базата на земеделските площи, за които през 
2011 г. е посочено, че са заети от постоянни пасища и/или постоянни култури и/или 
полски култури. Тази възможност е предвидена в член 49 от Регламент (ЕО) 
№ 93/2009 и се счита за съвместима със СТО.

Изменение 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии 
държавите членки могат да 
определят в рамките на целия или 
част от националния или 
регионалния таван, установен 
съгласно членове 19 или 20, различни 
единични стойности на права на 
плащане:
a) за хектар обработваема земя, или;
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б) за хектар трайни насаждения и 
други хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане и 
използвани по подобен начин, или;
в) за хектар постоянни пасища и 
други хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане и 
използвани по подобен начин.
Държавите членки, които изберат да 
прилагат този модел, трябва да 
уведомят Комисията до 31 декември 
2013 г.

Or. es

Обосновка

При определяне стойността на правата на основно плащане следва, както при 
настоящия регионален модел на схемата за специални плащания, да се отчитат 
стойностите, които се различават според земеползването, като се прави разлика 
между обработваема земя и постоянни пасища. Считаме, че трябва да се прави 
разлика и за трайните насаждения.

Изменение 1037
Milan Zver

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато прилагат параграф 1, в 
съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии 
държавите членки могат да 
определят в рамките на националния 
или регионалния таван, установен 
съгласно членове 19 или 20, или част 
от него, различни единични 
стойности на права на плащане, 
които трябва да бъдат разпределени 
на селскостопанските 
производители, посочени в член 19 или 
член 20:
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a) за хектари, заети от пасища, към 
датата, определена за подаване на 
заявления за подпомагане на площ за 
2014 г. и за всеки друг хектар, 
отговарящ на условията за
подпомагане, или 
б) за хектари, заети от постоянни 
пасища, към датата, определена за 
подаване на заявления за подпомагане 
на площ за 2014 г. и за всеки друг 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане.

Or. en

Изменение 1038
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки имат 
възможност, когато е подходящо и в 
съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии, да 
прилагат диференцирани критерии, 
като например екстензивно или 
интензивно използване на земята, 
когато определят правата на 
плащане, разпределяни на национално 
или регионално равнище.

Or. de

Обосновка

По принцип следва да бъде възможно разграничаване между видовете земя с различна 
доходност (обработваема земя или интензивно използвани пасища спрямо екстензивно 
използвани пасища) и да се разпределят различни по размер плащания.

Изменение 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При определяне на стойността на 
правата, посочени в предходната
алинея, държавите членки могат да 
определят различни единични 
стойности на правата на плащане, 
които трябва да бъдат разпределени 
на селскостопанските производители
по отношение на хектари, заети от 
фуражни култури, трайни 
насаждения и разсадни култури, 
полски култури и ориз, и всяка друга 
площ, отговаряща на условията за 
подпомагане, към датата, определена 
за подаване на заявления за 
подпомагане през първата година на 
прилагане на настоящия регламент.

Or. it

Изменение 1040
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Размерът на директните 
плащания на селскостопански 
производители, чиято 
селскостопанска дейност е обхваната 
от член 4, параграф 1, буква в), второ 
и трето тире, се изчислява като 1/4 
от средния размер на директното 
плащане.

Or. en
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Изменение 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на 
единичната стойност на правата на 
плащане, предвидени в параграф 1, до 
размер, съответстващ на най-малко 
40 % от националния или регионалния 
таван, установен според членове 19 
или 20, след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на 
единичната стойност на правата на 
плащане, предвидени в параграф 1, до 
размер, съответстващ на най-малко 
40 % от националния или регионалния 
таван, установен според членове 19 
или 20, след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

заличава се
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Or. en

Изменение 1043
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1 в 
съответствие с националния или 
регионалния таван, установен според 
членове 19 или 20, след прилагане на 
линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Подпомагането на хектар трябва да продължи да бъде по преценка на държавите 
членки, като по този начин отразява различията в отделните видове земеделие.

Изменение 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
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предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 5 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1. Държавите членки могат 
постепенно да премахнат 
плащанията, основани на специални 
права, притежавани от съответните 
селскостопански производители през
2013 г.

Or. en

Изменение 1045
Mairead McGuinness, Мария Габриел, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
включително специалните права, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1046
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
включително специалните права, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. pt

Изменение 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. es
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Обосновка

Следва да се определи достатъчно дълъг преходен период, за да се гарантира, че 
преминаването от предишната система на исторически референтни данни към 
новата схема за плащане няма да причини големи нарушения в различните 
селскостопански сектори.

Изменение 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, буква а), до 
размер, съответстващ на най-малко 10 %
от националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. es

Обосновка

Преразпределянето на средства ще наложи нов модел на подпомагане. Това би могло 
да има голямо въздействие върху бенефициерите и секторите и може да причини 
нарушения, на които трябва да се обърне надлежно внимание. Затова трябва да се 
определи възможно най-дълъг срок и инструментите, които ще се предвидят за 
преходния период, трябва да предоставят възможно най-голяма гъвкавост.

Изменение 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Важен елемент на прехода е да се осигури гъвкавост на държавите членки да 
адаптират темпото на промяната към конкретните си обстоятелства. Като се има 
предвид, че компонентът за „екологизиране“ вече има фиксиращ ефект върху 
плащанията, предложеният от Комисията размер в настоящия параграф е прекалено 
висок.

Изменение 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
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намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. es

Обосновка

Определяне на възможно най-дълъг срок и предвиждане на инструменти, 
предоставящи възможно най-голяма гъвкавост през преходния период. 
Първоначалната единична стойност на правата на основно плащане следователно 
трябва да се изчислява въз основа на 90 % от размера на индивидуалното подпомагане 
съгласно историческия модел и използване само на 10 % от бюджетния таван на 
схемата за основно плащане.

Изменение 1051
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Фиксирането на 40 % от стойността на правата на плащане въз основа на 
исторически референтни данни ще има драматичен ефект върху доходите на много 
селскостопански производители. Като се прибавят 30 %, планирани за екологизиране, 
намаляването с 40 % на стойността на правата на плащане ще доведе до намаляване 
с 58 % на базата, върху която те се изчисляват.



PE492.793v01-00 70/188 AM\907854BG.doc

BG

Изменение 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. it

Изменение 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 10 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
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параграф 1. параграф 1.

Or. es

Обосновка

Преходът трябва да бъде по-плавен, като се има предвид, че компонентът за 
„екологизиране“ използва фиксиран процент за плащане на помощта. Първоначалната 
единична стойност на правата на основно плащане следователно трябва да се 
изчислява въз основа на 90 % от размера на индивидуалното подпомагане съгласно 
историческия модел и използване само на 10 % от бюджетния таван на схемата за 
основно плащане.

Изменение 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 15 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1055
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 15 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане, предвидена в
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на 
единичната стойност на правата на 
плащане, предвидени в параграф 1, до 
размер, съответстващ на най-малко 
40 % от националния или регионалния 
таван, установен според членове 19 
или 20, след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки могат да решат, 
че в периода 2014 – 2020 г.
намалението на помощта, получавана 
от селскостопански производител, 
няма да надвишава дадено равнище,
определено на 20 %, без да се засягат 
продажбите и покупките, извършени 
от него през този период. Това 
намаление на помощта се изчислява 
чрез сравняване на стойността на 
всички права на единно плащане, 
които селскостопанският 
производител притежава към 31 
декември 2013 г. или когато е 
подходящо помощта, получена от 
този селскостопански производител
за финансова година 2013 г. по 
схемата за единно плащане на площ, 
предвидена в 
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Регламент (ЕО) № 73/2009, със 
стойността на правата на плащане,
предоставени на този производител 
към 31 декември 2020 г., плюс сума,
изчислена съгласно дял III, глава 2, 
независимо дали селскостопанският 
производител отговаря на условията 
за подпомагане.

Or. fr

Изменение 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на 
единичната стойност на правата на 
плащане, предвидени в параграф 1, до 
размер, съответстващ на най-малко 
40 % от националния или регионалния 
таван, установен според членове 19 
или 20, след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки определят 
единичната стойност на правата на 
плащане въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии. По-
специално те могат да увеличават 
стойността на първоначално 
предоставените права на плащане 
или да прилагат различни стойности 
на правата за обработваема земя,
постоянни пасища и трайни 
насаждения.

Държавите членки могат да решат, 
че в периода 2014 – 2020 г.
намалението на помощта, получавана 
от селскостопански производител, 
няма да надвишава дадено равнище, 
определено на минимум 20 %, без да се 
засягат продажбите и покупките, 
извършени от него през този период. 
Това намаление на помощта се 
изчислява чрез сравняване на 
стойността на всички права на 
единно плащане, които 
селскостопанският производител 
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притежава към 31 декември 2013 г.
или когато е подходящо помощта, 
получена от този селскостопански 
производител за финансова година 
2013 г. по схемата за единно плащане 
на площ, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, със 
стойността на правата на плащане,
предоставени на този производител 
към 31 декември 2020 г., плюс сума,
изчислена съгласно дял III, глава 2, 
независимо дали селскостопанският 
производител отговаря на условията 
за подпомагане.

Or. fr

Изменение 1058
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 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 20 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. it
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Изменение 1059
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 20 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. lv

Изменение 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 20 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.
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Or. es

Изменение 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно плащане, 
предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 30 % от
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. it

Изменение 1062
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 

2. Държавите членки могат да ограничат 
изчисляването на единичната стойност 
на правата на плащане, предвидени в 
параграф 1, до размер, съответстващ на 
най-малко 40 % от националния или 
регионалния таван, установен според 
членове 19 или 20, след прилагане на 
линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1.



AM\907854BG.doc 77/188 PE492.793v01-00

BG

след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 
предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

2. Държавите членки могат да ограничат 
изчисляването на единичната стойност 
на правата на плащане, предвидени в 
параграф 1, до размер, съответстващ на 
най-малко 40 % от националния или 
регионалния таван, установен според 
членове 19 или 20, след прилагане на 
линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1.

Or. en

Изменение 1064
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 
ограничат изчисляването на единичната 
стойност на правата на плащане, 

2. Държавите членки могат да ограничат 
изчисляването на единичната стойност 
на правата на плащане, предвидени в 
параграф 1, до размер, съответстващ на 
най-малко 40 % от националния или 
регионалния таван, установен според 
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предвидени в параграф 1, до размер, 
съответстващ на най-малко 40 % от 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1.

членове 19 или 20, след прилагане на 
линейното намаление, предвидено в 
член 23, параграф 1.

Or. en

Изменение 1065
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 2 от
настоящия член държавите членки 
или регионите, които са създали 
фиксиран регистър на цялата земя, 
която отговаря на условията за 
директни плащания, декларирана 
като такава в заявления, подадени 
съгласно член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г. (наричана по-
долу „хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане“), могат 
ежегодно да намаляват единичната 
стойност на правата на плащане, 
така че стойността на всички права 
да достигне нула в годината, посочена 
в параграф 5 от настоящия член. 
Когато се прилага тази дерогация, 
държавите членки или регионите 
извършват допълнителни плащания 
на селскостопанските 
производители, съответстващи на 
декларираната площ от хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, умножена по 
националния или регионалния таван, 
установен според членове 19 или 20, 
след прилагане на линейното 
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намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1, разделено на броя 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, в държавата членка или 
региона.

Or. en

Изменение 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват 
част от тавана, останал след 
прилагането на споменатия 
параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, 
в случаите когато общата стойност 
на правата на плащане, притежавани 
от селскостопанските 
производители, по схемата за основно 
плащане, изчислена в съответствие с 
параграф 2, е по-ниска от общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специалните права, 
която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази 
цел националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния 
селскостопански производител се 
увеличава с дял от разликата между 
общата стойност на правата на 
плащане по схемата за основно 
плащане, изчислена в съответствие с 
параграф 2, и общата стойност на 
правата на плащане, включително 
специални права, които 

заличава се
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селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г.
по схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.
При изчисляването на увеличението 
държавата членка може също така 
да вземе предвид подпомагането, 
което е отпуснато през календарната 
2013 година съгласно член 52, член 53, 
параграф 1 и член 68, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
при условие че държавата членка е 
решила да не прилага доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV от 
настоящия регламент към 
съответните сектори.
За целите на първа алинея се счита, 
че селскостопанският производител 
притежава права на плащане към 
31 декември 2013 г., когато на тази 
дата правата на плащане са му били 
разпределени или окончателно 
прехвърлени.

Or. en

Изменение 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват 
част от тавана, останал след 
прилагането на споменатия 
параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, 
в случаите когато общата стойност 
на правата на плащане, притежавани 

заличава се
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от селскостопанските 
производители, по схемата за основно 
плащане, изчислена в съответствие с 
параграф 2, е по-ниска от общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специалните права, 
която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази 
цел националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния 
селскостопански производител се 
увеличава с дял от разликата между 
общата стойност на правата на 
плащане по схемата за основно 
плащане, изчислена в съответствие с 
параграф 2, и общата стойност на 
правата на плащане, включително 
специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г.
по схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.
При изчисляването на увеличението 
държавата членка може също така 
да вземе предвид подпомагането, 
което е отпуснато през календарната 
2013 година съгласно член 52, член 53, 
параграф 1 и член 68, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
при условие че държавата членка е 
решила да не прилага доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV от 
настоящия регламент към 
съответните сектори.
За целите на първа алинея се счита, 
че селскостопанският производител 
притежава права на плащане към 
31 декември 2013 г., когато на тази 
дата правата на плащане са му били 
разпределени или окончателно 
прехвърлени.
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Or. en

Изменение 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват 
част от тавана, останал след 
прилагането на споменатия 
параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, 
в случаите когато общата стойност 
на правата на плащане, притежавани 
от селскостопанските 
производители, по схемата за основно 
плащане, изчислена в съответствие с 
параграф 2, е по-ниска от общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специалните права, 
която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази 
цел националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния 
селскостопански производител се 
увеличава с дял от разликата между 
общата стойност на правата на 
плащане по схемата за основно 
плащане, изчислена в съответствие с 
параграф 2, и общата стойност на 
правата на плащане, включително 
специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г.
по схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

заличава се
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Or. en

Изменение 1069
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопанските производители, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, могат да 
използват част от тавана, останал след 
прилагането на споменатия параграф, за 
увеличение на стойността на правата на 
плащане, в случаите когато общата 
стойност на правата на плащане, 
притежавани от селскостопански 
производител, по схемата за основно 
плащане, изчислена в съответствие с 
параграф 2, е по-ниска от общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специалните права, която 
е притежавал към 31 декември 2013 г. 
по схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент 
(ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител може да се увеличава с 
дял от разликата между общата 
стойност на правата на плащане по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

Or. en
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Обосновка

Подпомагането на хектар трябва да продължи да бъде по преценка на държавите 
членки, като по този начин отразява различията в отделните видове земеделие.

Изменение 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопанските производители, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. 
по схемата за единно плащане в

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопански производител, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е активирал през 2013 г. 
по схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент 
(ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
активирал през 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
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съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

Регламент (ЕО) № 73/2009.

Or. it

Изменение 1071
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопанските производители, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. 
по схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопански производител, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е заявил за активиране 
през 2013 г. по схемата за единно 
плащане в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
активирал през 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.
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Or. fr

Обосновка

Към селскостопански производител, активирал правата през 2013 г., трябва да се 
прилага сближаване. Може да има разлика между селскостопански производител, 
активирал правата през 2013 г., и такъв, който притежава тези права към 31 
декември 2013 г.

Изменение 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопанските производители, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. по 

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопански производител, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по действащата 
схема за единно плащане в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по новата схема за 
единно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. по 
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схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

действащата схема за единно плащане 
в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

Or. en

Изменение 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопанските производители, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с 

3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват част 
от тавана, останал след прилагането на 
споменатия параграф, за увеличение на 
стойността на правата на плащане, в 
случаите когато общата стойност на 
правата на плащане, притежавани от 
селскостопански производител, по 
схемата за основно плащане, изчислена 
в съответствие с параграф 2, е по-ниска 
от общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 
31 декември 2013 г. по схемата за 
единно плащане в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. За тази цел 
националната или регионалната 
единична стойност на всяко право на 
плащане на въпросния селскостопански 
производител се увеличава с дял от 
разликата между общата стойност на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане, изчислена в 
съответствие с параграф 2, и общата 
стойност на правата на плащане, 
включително специални права, които 
селскостопанският производител е 
притежавал към 31 декември 2013 г. по 
схемата за единно плащане в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009. Това следва 
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Регламент (ЕО) № 73/2009. да се прилага и към дребните 
селскостопански производители, тъй 
като те създават ползи за околната 
среда.

Or. ro

Изменение 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, ако е подходящо 
на регионално равнище, вземат 
решение относно ежегодните 
промени във връзка с правата.

Or. en

Изменение 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3  – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, ако е подходящо 
на регионално равнище, вземат 
решение относно ежегодните 
промени във връзка с правата.

Or. en

Изменение 1076
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 1а (нова)



AM\907854BG.doc 89/188 PE492.793v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
увеличат посочения в член 33, 
параграф 1 праг на националния 
таван, за да дадат приоритет на 
избрани бенефициери на национално 
равнище, в рамките на определението 
на активни селскостопански 
производители, въз основа на 
обективни и недискриминационни 
критерии. Настоящото решение се 
съобщава на Комисията преди 1 
август 2013 г.

Or. it

Изменение 1077
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на увеличението 
държавата членка може също така 
да вземе предвид подпомагането, 
което е отпуснато през календарната 
2013 година съгласно член 52, член 53, 
параграф 1 и член 68, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
при условие че държавата членка е 
решила да не прилага доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV от 
настоящия регламент към 
съответните сектори.

заличава се

Or. en

Изменение 1078
Robert Dušek
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на увеличението 
държавата членка може също така да 
вземе предвид подпомагането, което е 
отпуснато през календарната 
2013 година съгласно член 52, член 53, 
параграф 1 и член 68, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
при условие че държавата членка е 
решила да не прилага доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV от 
настоящия регламент към съответните 
сектори.

При изчисляването на увеличението 
държавата членка може също така да 
вземе предвид подпомагането, което е 
отпуснато през календарната 
2013 година съгласно член 52, член 53, 
параграф 1, член 68, параграф 1, 
буква б) и през календарната 2010 г.
съгласно член 132 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, при условие 
че държавата членка е решила да не 
прилага доброволното обвързано с 
производството подпомагане съгласно 
дял IV от настоящия регламент към 
съответните сектори.

Or. en

Изменение 1079
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изчисляването на увеличението 
държавата членка може също така да 
вземе предвид подпомагането, което е 
отпуснато през календарната 
2013 година съгласно член 52, член 53, 
параграф 1 и член 68, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
при условие че държавата членка е 
решила да не прилага доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV от 
настоящия регламент към съответните 
сектори.

При изчисляването на увеличението 
държавата членка може също така да 
вземе предвид подпомагането, което е 
отпуснато през календарната 
2013 година съгласно член 52, член 53, 
параграф 1, член 68, параграф 1, 
буква б) и през календарната 2010 г.
съгласно член 132 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, при условие 
че държавата членка е решила да не 
прилага доброволното обвързано с 
производството подпомагане съгласно 
дял IV от настоящия регламент към 
съответните сектори.
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Or. en

Изменение 1080
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея се счита, 
че селскостопанският производител 
притежава права на плащане към 
31 декември 2013 г., когато на тази 
дата правата на плащане са му били 
разпределени или окончателно 
прехвърлени.

заличава се

Or. en

Изменение 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изчисляване на стойността на 
правата държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане на площ за изчисляване на 
увеличението, посочено в параграф 3, 
могат да вземат предвид общата 
стойност на СЕПП, отделни 
плащания (2011 г.) или (2012 г.) или 
(2013 г.), специфичното подпомагане 
съгласно член 68, параграф 1, буква б) 
и/или буква в), предоставени на 
техните селскостопански 
производители през (2012 г.) или
(2013 г.) и допълнителните 
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национални директни плащания
(2010 г.) или (2013 г.), или могат да 
определят различни единични 
стойности на правата на плащане за 
хектарите обработваема земя, 
пасища и екстензивни пасища.

Or. en

Изменение 1082
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изчисляване на стойността на 
правата държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане на площ за изчисляване на 
увеличението, посочено в параграф 3, 
могат да вземат предвид общата 
стойност на СЕПП, отделни 
плащания (2011 г.) или (2012 г.) или 
(2013 г.), специфичното подпомагане 
съгласно член 68, параграф 1, буква б) 
и/или буква в), предоставени на 
техните селскостопански 
производители през (2012 г.) или 
(2013 г.) и допълнителните 
национални директни плащания 
(2010 г.) или (2013 г.), или могат да 
определят различни единични 
стойности на правата на плащане за 
хектарите обработваема земя, 
пасища и екстензивни пасища.

Or. en

Изменение 1083
Csaba Sándor Tabajdi
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изчисляване на стойността на 
правата държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане на площ за изчисляване на 
увеличението, посочено в параграф 3, 
могат да вземат предвид общата 
стойност на СЕПП, отделни 
плащания (2011 г.) или (2012 г.) или 
(2013 г.), специфичното подпомагане 
съгласно член 68, параграф 1, буква б) 
и/или буква в), предоставени на 
техните селскостопански 
производители през (2012 г.) или 
(2013 г.) и допълнителните 
национални директни плащания 
(2010 г.) или (2013 г.).

Or. en

Изменение 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Мария Габриел, Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки, които са 
приложили схемата за единно 
плащане на площ и които се 
възползват от предвидената в 
параграф 2 възможност, използват 
част от тавана, останал след 
прилагането на споменатия 
параграф, за увеличение, въз основа на 
обективни и недискриминационни 
критерии, на стойността на правата 
на плащане, разпределени на 
селскостопанските производители, 
които през 2012 г. са получили 



PE492.793v01-00 94/188 AM\907854BG.doc

BG

допълнителни национални директни 
плащания или отделни плащания.

Or. en

Обосновка

Държавите членки, прилагали СЕПП, също следва да имат възможност да определят 
различна стойност на плащанията за различните селскостопански производители 
като държавите с историческа СЕП.

Изменение 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В противоречие на член 22, 
параграф 3, държавите членки могат 
да решат да коригират изчислението, 
посочено в член 22, параграф 3, без да 
вземат предвид специалните права, 
притежавани от селскостопанския 
производител към 31 декември 2013 г.
Държавите членки, които се 
възползват от настоящия член 22, 
параграф 3а, могат също така да 
увеличат единичната стойност на 
правата на плащане на 
селскостопански производители, 
активирали специални права през 
2013 г. Увеличението не може да
надвишава размера, съответстващ на 
основното плащане, получено от 
селскостопанския производител въз 
основа на специалните права на 
плащане през 2013 г. Чрез актове за 
изпълнение Комисията приема 
правила за максималния разполагаем 
размер след прилагането на член 22, 
параграф 2, ако държава членка 
приложи едновременно член 22, 
параграф 3 и член 22, параграф 3а, 
размера на увеличението на 
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единичната стойност на правото на 
плащане, прехвърлянията и 
изискваните минимум дейности, 
които селскостопанският 
производител трябва да спазва, за да 
получи увеличената стойност на 
правото на плащане съгласно 
настоящия член 22, параграф 3а. Член
22, параграфи 5 и 6 се прилага mutatis 
mutandis за член 22, параграф 3а.

Or. en

Изменение 1086
Milan Zver

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) може да се различават в 
зависимост от използването на 
земята;

Or. sl

Изменение 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държави членки, които съгласно 
член 18, параграфи 1 и 2, решат да 
запазят съществуващите права на 
плащане, могат да решат да 
изчислят стойността на правата на 
плащане, притежавани от 
селскостопански производител, като 
единна стойност на право на плащане 
или чрез коригиране стойността на
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съществуващите права на плащане.

Or. en

Обосновка

Държавите членки, в които действа регионален модел и които решат да запазят 
съществуващите права на плащане, също следва да имат възможност да преминат 
към фиксирания процент съгласно предишните им решения.

Изменение 1088
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от 
референтната 2019 г., всички права на 
плащане в дадена държава членка или, 
в случай на прилагане на член 20 — в 
съответния регион, имат еднаква 
единична стойност.

5. Равнището на пряко подпомагане 
на хектар в дадена държава членка
следва постепенно да се сближава, 
като се използва същият механизъм 
като прилагания при сближаването 
между държавите членки.

Or. en

Обосновка

За да могат селскостопанските производители да се възползват от по-дълъг период 
на приспособяване.

Изменение 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, могат да имат еднаква 
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стойност. единична стойност.

Or. en

Изменение 1090
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, могат да имат еднаква 
единична стойност.

Or. en

Обосновка

Подпомагането на хектар трябва да продължи да бъде по преценка на държавите 
членки, като по този начин отразява различията в отделните видове земеделие.

Изменение 1091
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Считано от референтната година, 
определена от държавата членка и 
съгласувана с Комисията, всички 
права на плащане в дадена държава 
членка или, в случай на прилагане на 
член 20 — в съответния регион, са 
коригирани в посока еднаква единична 
стойност, надлежно отчитайки 
въздействието във всяка държава 
членка и необходимостта от 
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избягване на прекомерно нарушаване 
на производствения капацитет на 
селското стопанство в държавата 
членка.

Or. en

Изменение 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2021 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион:

a) имат еднаква единична стойност
съгласно член 22, параграф 1;
б) имат единична стойност, която се 
отклонява от средната с максимум 
50 %.

Or. en

Изменение 1093
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2021 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност, посочена в член 22, параграф 
1, или стойност, която се отклонява 
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с определен процент от средната 
стойност, посочена в член 22, 
параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки следва да разполагат с известна гъвкавост при определяне на 
темпото и крайния срок на реформата. Настоящото изменение се стреми да 
приложи за директните плащания тунелния метод, използван за сближаването 
между държавите членки.

Изменение 1094
Milan Zver

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2021 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност. Без ущърб на предходния
параграф, в случай на прилагане на
член 22, параграф 1, алинея 2 всички 
права на плащане в дадена държава 
членка или регион имат еднакви 
единични стойности за обработваема 
земя, пасища и постоянни пасища.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да запазят възможността за различни плащания на хектар 
обработваема земя и постоянни пасища, както в случая с член 49 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 на Съвета.

Изменение 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2021 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност.

Or. en

Изменение 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2021 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Or. en

Обосновка

Важен елемент за успеха на прехода към регионален модел е да се даде достатъчно 
време на селскостопанските производители да адаптират своите бизнес модели и 
дейности към новата ситуация по отношение на правата им на плащане, особено 
когато се случи значително преразпределение в секторите и производствените 
модели. Предлаганият от Комисията петгодишен срок не е достатъчно дълъг, както 
показва опитът с държави членки, където преходът вече е факт.

Изменение 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай 
на прилагане на член 20 — в 
съответния регион, имат еднаква 
единична стойност.

5. Най-късно до референтната 2022 г. 
държавите членки приключват 
процеса на сближаване на правата на 
плащане.

Or. it

Изменение 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2023 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, са коригирани до минимална 
стойност максимум 90 % от средната 
стойност на правата в тази държава 
членка или регион.

Or. es

Обосновка

Процесът на вътрешно сближаване между бенефициерите трябва да бъде по-
ограничен и постепенен. Следователно крайният срок следва да се удължи, за да не се 
налага държавите членки или регионите да прилагат регионален фиксиран процент до 
2019 г., а да са задължени да постигнат минималната цел за сближаване.

Изменение 1099
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от 
референтната 2019 г., всички права на 
плащане в дадена държава-членка или, в 
случай на прилагане на член 20 — в 
съответния регион, имат еднаква 
единична стойност.

5. В рамките на 10 години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Or. en

Изменение 1100
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2024 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Or. bg

Изменение 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 

5. Най-късно считано от референтната
2024 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
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прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Or. en

Обосновка

Следва да се предвиди десетгодишен преходен период за въвеждането на фиксиран 
процент.

Изменение 1102
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2024 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Or. en

Изменение 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2028 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Or. pt
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Изменение 1104
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион: а) имат еднаква единична 
стойност; или б) няма да бъдат повече 
от 40 % под средната единична 
стойност и за производителите, 
чиито права са в диапазона от 45 %
под средната единична стойност до 
самата средна единична стойност, 
следва да има постепенно увеличение 
в посока на средната единична 
стойност.

Or. en

Изменение 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион:

a) имат еднаква единична стойност;

или
б) могат да се отклоняват от 
средната единична стойност с 
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максимум 40 %.

Or. it

Изменение 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион:

a) имат еднаква единична стойност; или
б) могат да се отклоняват от 
средната единична стойност с 
максимум 35 %.

Or. fr

Изменение 1107
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион: а) имат еднаква единична
стойност; или б) няма да бъдат повече 
от 30 % под средната единична 
стойност.

Or. en
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Изменение 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, следват посока към еднаква 
единична стойност, с максимална 
позволена разлика от две трети от 
средната стойност в държавата 
членка или региона.

Or. es

Обосновка

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Изменение 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, са коригирани до минимална 
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стойност. стойност в размер на максимум 25 %
от средната стойност на правата в 
тази държава членка или регион.

Or. es

Обосновка

Процесът на вътрешно сближаване между бенефициерите следва по-добре да
отразява предлаганото равнище на сближаване между държавите и като такъв 
трябва да бъде по-ограничен и постепенен. Следователно държавите членки не би 
следвало да бъдат задължени да прилагат регионален фиксиран процент до 2019 г., а 
да постигнат определеното като минимална цел равнище на сближаване, затова 
следва да разполагат с необходимата гъвкавост за използване на инструментите, 
които считат за подходящи.

Изменение 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична
стойност.

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, са коригирани до минимална 
стойност максимален процент от 
средната стойност на правата в 
тази държава членка или регион, 
който се определя от държавата 
членка.

Or. es

Обосновка

Процесът на вътрешно сближаване между бенефициерите трябва да бъде по-
ограничен и постепенен. Следователно крайният срок следва да се удължи, за да не се 
налага държавите членки или регионите да прилагат регионален фиксиран процент до 
2019 г., а да бъдат задължени да постигнат минималната цел за сближаване.
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Изменение 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава-членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от последната за 
финансовата перспектива 
референтна 2019 г., всички права на 
плащане в дадена държава членка или, в 
случай на прилагане на член 20 — в 
съответния регион, имат еднаква 
единична стойност.

Or. en

Изменение 1112
George Lyon, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато прилагат параграфи 2, 3 и 
5 държавите членки могат да 
предприемат мерки, за да 
гарантират, че в случай на 
намаляване на правата на плащане на 
равнището на стопанството, 
равнището на активираните в края 
на преходния период плащания е не 
повече от 70 % по-ниско от това през 
2014 г.

Or. en

Обосновка

Така се осигурява алтернатива на изменение 56 на докладчика. Държавите членки 
следва да разполагат единствено с този вид механизми за корекция, по своя преценка, 
за да се избегне прекомерен преразпределителен ефект на преминаването към 
регионален модел, само в изключителни случаи, когато селскостопански производител 
ще понесе загуба от 70 % или повече процента права на плащане.
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Изменение 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато прилагат параграфи 2, 3 и 
5 държавите членки могат да 
предприемат мерки, за да 
гарантират, че в случай на 
намаляване на правата на плащане на 
равнището на стопанството, 
равнището на активираните през 
2020 г. плащания е не повече от 30 %
по-ниско от това през 2013 г.

Or. en

Изменение 1114
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато прилагат параграфи 2, 3 и 
5 държавите членки могат да 
предприемат мерки, за да 
гарантират, че в случай на 
намаляване на правата на плащане на 
равнището на стопанството, 
равнището на активираните през 
2019 г. плащания е не повече от 30 %
по-ниско от това през 2013 г.

Or. en

Изменение 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra



PE492.793v01-00 110/188 AM\907854BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато прилагат параграфи 2, 3 и 
5 държавите членки могат да 
предприемат мерки, за да 
гарантират, че в случай на 
намаляване на средствата за права на 
плащане на равнище стопанство, 
равнището на тези средства през 
2019 г. е с не повече от 20 % по-ниско 
от това през 2014 г.

Or. es

Изменение 1116
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато прилагат параграфи 2, 3 и 
5 държавите членки могат да 
предприемат мерки, за да 
гарантират, че в случай на 
намаляване на правата на плащане на 
равнище стопанство, равнището на 
активираните плащания на 
договорена с държавата членка дата е 
не повече от 10 % по-ниско от това 
към 31 декември 2013 г;

Or. en

Изменение 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Най-късно считано от 
референтната 2024 г., всички права на 
плащане в дадена държава членка или, 
в случай на прилагане на член 20 – в 
съответния регион, имат еднаква 
единична стойност.

Or. fr

Изменение 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии 
държавите членки могат да създадат 
система за претегляне на единичната 
стойност на правата на плащане 
според вида производство, по-
специално за да отчетат разликите в 
доходите на хектар за различните 
видове производство.

Or. fr

Изменение 1119
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, могат да 
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посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., Държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

следват посока на сближаване на 
стойността на правата на плащане на 
национално или регионално равнище. За 
тази цел, до 1 август 2013 г., държавите 
членки могат да определят стъпките, 
които се предприемат. Тези стъпки 
могат да включват годишни 
прогресивни изменения на правата на 
плащане в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. en

Обосновка

Подпомагането на хектар трябва да продължи да бъде по преценка на държавите 
членки, като по този начин отразява различията в отделните видове земеделие.

Изменение 1120
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Когато към 31 декември 
2013 г. не съществуват права, или 
когато стойността на 
притежаваните към 31 декември 
2013 г. права е по-малка от средната 
стойност на национално и регионално 
равнище съгласно член 22, параграф 1, 
тогава тези права се увеличават за 
максимум 100 хектара и в зависимост 
от наличните средства в резултат на 
намалението на права, които към 31 
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декември 2013 г. са имали стойност,
по-голяма от националната или 
регионална средна стойност съгласно 
член 22, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Сближаването към еднаква единична стойност през 2019 г. в определени случаи може 
да представлява твърде голямо сътресение. Следователно държавите членки следва
да разполагат с достатъчно гъвкавост по отношение на темпото на сближаване, 
което искат да следват, за да се избегне риск за жизнеспособността на най-
продуктивните селскостопански производители в държавата членка.

Изменение 1121
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

6. При прилагане на параграфи 2, 3 и 5 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище, отчитайки 
посочения в член 22, параграф 5 
процент. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите членки 
определят процентите и стъпките, 
които се предприемат. Тези стъпки 
включват годишни изменения на 
правата на плащане. Процентите и 
етапите се определят в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии, които могат да включват 
интензивността на работата.

Or. fr

Обосновка

Положението в отделните държави членки се различава значително. Държавите 
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членки следва да разполагат с необходимата гъвкавост при определяне на темпото и 
крайния срок на реформата. Те също така следва да разполагат с възможност за 
ограничаване на загубите на селскостопанските производители. Тъй като 
интензивността на работата в стопанството е важен фактор в това отношение, 
тя следва да се взема предвид при вземането на решения.

Изменение 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 и 5 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище, отчитайки 
посочения в член 22, параграф 5 
процент, ако е приложимо. За тази 
цел, до 1 август 2013 г., държавите 
членки определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

Or. en

Изменение 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
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съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите членки
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с
обективни и недискриминационни 
критерии.

съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или
регионално равнище. За тази цел, до 
31 октомври 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

Or. es

Обосновка

Предвид времето необходимо за одобряване регламентите на Комисията, на 
практика за Испания няма да е възможно да уведоми Комисията за стъпките, 
предприети за прилагане на новия модел на подпомагане до 1 август 2013 г. 
Предлагаме удължаване на крайния срок до 31 декември 2013 г.

Изменение 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите  членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
31 декември 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

Or. es
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Изменение 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
1 август 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

6. При прилагане на параграфи 2 и 3 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, следват 
посока на сближаване на стойността на 
правата на плащане на национално или 
регионално равнище. За тази цел, до 
31 декември 2013 г., държавите членки 
определят стъпките, които се 
предприемат. Тези стъпки включват 
годишни прогресивни изменения на 
правата на плащане в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии.

Or. es

Обосновка

Този краен срок не може да бъде спазен предвид времето, което ще отнеме 
процедурата за това предложение.

Изменение 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с обективните и 
недискриминационни критерии, 
предвидени в член 20, държави членки 
или региони, където има 
дребномащабни животновъдни 
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стопанства за едър рогат добитък, 
овце и кози, могат да предоставят 
обвързаното с производството 
подпомагане, посочено в дял IV за 
тези сектори. След това на 
Комисията се представят 
достатъчно основания, в който 
случай основаният на проценти 
национален таван на средствата, 
които държавата членка може да 
разпределя за обвързаното с 
производството подпомагане, може 
да бъде увеличен при спазване на 
разпоредбите на член 39, параграф 3.

Or. es

Обосновка

По отношение на сектора на животновъдни стопанства за едър рогат добитък, овце 
и кози трябва да е напълно ясно на европейските институции, че ние считаме 
предложението за нова ОСП като земеделска по същество и че животновъдните 
сектори, които ще получават подпомагане до 2013 г., не са взети предвид. Тези 
сектори не са третирани по справедлив и пропорционален начин и следователно 
трябва да се намери алтернативно решение, което не ги изключва.

Изменение 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на развитията на процеса на 
сближаване, до 1 август 2016 г.
държавите членки трябва да 
направят преглед на мерките за 
сближаване, считано от 1 януари на 
годината, следваща процеса на 
прегледа.

Or. es
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Изменение 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на развитията на процеса на 
сближаване, до 1 август 2016 г.
държавите членки трябва да 
направят преглед на мерките за 
сближаване, считано от 1 януари на 
годината, следваща процеса на 
прегледа.

Or. es

Обосновка

С изменението се предлага междинен преглед на мерките на сближаване, за да се 
направят необходимите промени.

Изменение 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 6 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на развитията на процеса на 
сближаване, до 1 август 2016 г.
държавите членки трябва да 
направят преглед на мерките за 
сближаване, считано от 1 януари на 
годината, следваща процеса на 
прегледа.

Or. es

Обосновка

Изменение, предложено с оглед на проверка на резултатите и извършване на 
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необходимите корекции, за да се постигнат поставените цели.

Изменение 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Сближаване между държавите 

членки по отношение на стойността 
на правата на плащане 

1. До края на периода на действие на 
многогодишната финансова рамка 
2014 – 2020 г. директното 
подпомагане се разпределя 
справедливо в целия Европейски съюз, 
за да се постигне пълно сближаване 
на директното подпомагане на 
доходите на селскостопанските 
производители във всички държави 
членки.
2. За целите на постигане на целта за 
сближаване, посочена в параграф 1, не 
по-късно от края на 2012 г.
Комисията представя предложение, 
определящо метода и графика за 
нейното изпълнение. В 
предложението се предвиждат 
междинни равнища на сближаване на 
плащанията на хектар с оглед на 
постигането на пълно сближаване до 
гореспоменатия срок.
3. Сближаването, посочено в 
параграфи 1 и 2 се финансира 
пропорционално от всички държави 
членки с директни плащания над 
средните за Съюза.
4. Независимо от сближаването, 
което трябва да се постигне съгласно 
параграф 1, разликите, които 
съществуват в равнищата на 
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работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси в държавите 
членки, се вземат надлежно предвид. 
Комисията признава тези разлики в 
предложението, посочено в параграф 
2.

Or. pt

Изменение 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Мария Габриел, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Схема за единно плащане на площ

1. Чрез дерогация от глава 1, държави 
членки, в които до 31 декември 2013 г.
функционира схемата за единно 
плащане на площ, формулирана в дял 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
могат да предоставят подпомагане 
на селскостопанските производители 
съгласно тази глава.
2. Единното плащане на площ се 
отпуска ежегодно. То се изчислява, 
като годишният национален таван, 
определен в съответствие с член 28б, 
се раздели на земеделската площ на 
всяка съответна държава членка, 
определена в съответствие с член 28г.
3. Съответните държави членки 
уведомяват Комисията за своето 
намерение да прекратят прилагането 
на схемата за единно плащане на 
площ до 1 август от последната 
година на нейното прилагане. След 
прекратяване прилагането на 
схемата за единно плащане на площ, 
се прилага схемата на основно 
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плащане в съответствие с 
приложимите правила и 
законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
1. Държавите членки, които 
прилагат регионалния модел в 
съответствие с Регламент 
(ЕО) № 73/2009 могат да предоставят 
ежегодно компенсация на 
селскостопанските производители за 
премахването на сумата от 5 000 евро 
в правилото относно модулацията. 
Освен това за по-малките и средни 
стопанства въпросната сума може 
допълнително да се увеличава.
2. За финансиране на допълнителната 
сума, посочена в параграф 1, до 1 
август (xx) държавите членки могат 
да решат да използват максимум 5 %
от националния таван, посочен в 
приложение II. Общо подпомагането 
на малки стопанства (дял V) и 
допълнителната сума, предвидена в 
настоящия член, не трябва да 
надвишават 10 % от националния 
таван на държавата членка.

Or. de

Изменение 1133
Seán Kelly
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Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
1. Чрез дерогация от член 22, 
държавите членки могат да 
сближават стойността на правата 
на плащане на национално или 
регионално равнище, така че 
единичната стойност на правата да 
се приближи отчасти, но не изцяло, 
до еднакви национални или 
регионални стойности от 
референтната 2019 г. Използваната 
методология на сближаване трябва 
най-малкото да коригира 
стойностите на правата под 90 % от 
средната, като премахне една трета 
от разликата между тяхното 
първоначално равнище, описано в 
параграф 3 по-долу, и това равнище. 
Това сближаване се финансира от 
намалението на стойностите на 
правата, които са над средните 
национални и регионални такива.
2. При прилагане на параграф 1 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, 
определят стъпките, които се 
предприемат до 1 август 2013 г. Тези 
стъпки включват годишни 
прогресивни изменения на правата на 
плащане в съответствие с обективни 
и недискриминационни критерии.
Стъпките, посочени в първа алинея се 
съобщават на Комисията до 
посочената в същата алинея дата.
3. Държавите членки, които 
прилагат параграф 1, изчисляват 
първоначалната обща стойност на 
правата на плащане за отделен 
селскостопански производител, като 
използват общата стойност на 



AM\907854BG.doc 123/188 PE492.793v01-00

BG

правата на плащане, включително 
специалните права, която е 
притежавал към 31 декември 2013 г.
по схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
73/2009. Общата стойност на 
правата на плащане, разпределени на 
даден селскостопански производител, 
се намалява с процентната разлика 
между националния таван в 
приложение VIII към Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 и националния таван, 
определен съгласно член 19 или член 
20, след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1. Единичната стойност на 
правата на селскостопанския 
производител се изчислява като се 
раздели общата стойност, 
установена съгласно настоящия член, 
на броя на разпределените му съгласно 
член 21, параграф 1 права на плащане.

Or. en

Обосновка

С цел смекчаване на ефектите на предложението за сближаване към еднакъв 
фиксиран процент до 2019 г., се предлага изменение, което въвежда разпоредби за 
частично, а не пълно сближаване. Параграф 1 предвижда сближаване. Параграф 2 
определя стъпките и срока. Параграф 3 урежда изчисляването на първоначалното 
установяване на правата през 2014 г. и ги свързва със стойностите, притежавани в 
края на 2013 г., коригирани за намалението на годишния таван и за всяка промяна на 
площта.

Изменение 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
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1. Независимо от член 22, държавите 
членки могат да коригират 
стойността на правата на плащане 
на национално или регионално 
равнище, така че единичната им 
стойност да се приближи до 
известна степен, но не изцяло, до 
еднакво национално или регионално 
равнище от референтната 2019 г.
2. При прилагане на предходния 
параграф държавите членки, като 
действат в съответствие с общите 
принципи на законодателството на 
Съюза, определят стъпките, които се 
предприемат до 1 август 2013 г. Тези 
стъпки включват годишни 
прогресивни изменения на 
стойността на правата на плащане в 
съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии.
3. Държавите членки, които решат 
да прилагат параграф 1 от 
настоящия член, изчисляват 
първоначалната обща стойност на 
правата на плащане на базата на 
общата стойност на правата на 
плащане, включително специалните 
права, която е притежавал към 31 
декември 2013 г. селскостопанският 
производител по схемата за единно 
плащане в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 73/2009. Общата стойност на 
правата на плащане, разпределени на 
даден селскостопански производител, 
се намалява по начин пропорционален 
на разликата между националния 
таван, посочен в приложение VIII към 
Регламент (ЕО) № 73/2009 и 
националния таван, споменат в член 
19 или член 20, след прилагане на 
линейното процентно намаление, 
посочено в член 23, параграф 1. 
Общата стойност на правата на 
плащане, разпределени на всеки 
селскостопански производител, се 
изчислява като се раздели общата 
стойност, установена съгласно 
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разпоредбите на настоящия член, на 
броя на разпределените му съгласно 
член 21, параграф 1 права на плащане.

Or. es

Обосновка

В държавите членки, които продължават да използват исторически данни и чието 
селско стопанство приема най-различни форми, преразпределението на средствата 
между получателите и секторите, което води до нов модел на подпомагане, може да 
има голямо въздействие върху икономическата жизнеспособност на стопанствата. В 
тази връзка считаме, че сближаването между бенефициерите следва да е по-
постепенно и по-ограничено.

Изменение 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
1. Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 22, държавите членки могат да 
изберат линия на частично 
сближаване с цел постепенно 
преминаване към сближаване на 
стойността на правата на плащане с 
тяхната еднаква единична стойност, 
определена на национално или 
регионално равнище съгласно член 22, 
параграф 5.
2. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 1 възможност, определят 
постепенна компенсация на 
стойността на различните права на 
плащане, включително специалните 
права, притежавани от 
селскостопанския производител през 
2013 г., в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии, 
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разпределяйки пропорционално 
загубите и печалбите между 
селскостопанските производители, 
които притежават права на 
плащане, и въз основа на стойността 
на правата на плащане.
3. Държавите членки, които се 
възползват от предвидената в 
параграф 1 възможност, формулират 
„национален план за сближаване на 
правата на основно плащане“, в 
който определят критерии за 
компенсацията на стойността на 
правата, която се прилага ежегодно. 
В националния план за сближаване 
може ежегодно да се определя 
максимален таван на правата на 
плащане. Съответните спестявания 
се използват за ускоряване на процеса 
на сближаване на правата на 
плащане със стойност по-ниска от 
еднаквата единична стойност, 
предвидена в член 22, параграф 5.
4. Финансовите средства, използвани 
в процеса на сближаване, следва да 
бъдат най-малко 40 % от 
националния таван, определен 
съгласно член 19 или член 20, след 
прилагане на линейното намаление, 
предвидено в член 23, параграф 1.

Or. en

Изменение 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 22б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22б
Таван за схемата за единно плащане 
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на площ
1. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя годишния 
национален таван за схемата за 
единно плащане на площ, 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.
2. За всяка държава членка и всяка 
година общият размер на 
плащанията по схемата за единно 
плащане на площ е равен на 
съответния национален таван, приет 
от Комисията съгласно параграф 1.
3. В случай на промяна спрямо 
предходната година на тавана, приет 
от Комисията в съответствие с 
параграф 1, или когато през дадена 
година плащанията на площ 
надвишават тавана, приет от 
Комисията в съответствие с 
параграф 1, държавата членка 
линейно намалява или увеличава 
националната сума на хектар, 
прилагана в тази държава членка, за 
да се гарантира съответствие с 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 22в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22в
Площ по схемата за единно плащане 

на площ
1. Земеделската площ на държава 
членка, обхваната от схемата за 
единно плащане на площ, е частта от 
използваната земеделска площ.
2. За целите на настоящата глава 
„използвана земеделска площ“ 
означава общата площ от хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, определени съгласно 
член 25, параграфи 2 и 3.
3. Освен в случаите на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства, 
отговарящите на условията за 
подпомагане хектари, посочени в 
параграф 2, са на разположение на 
селскостопанския производител на 
определена от държавата членка 
дата, която е не по-късна от 
определената в тази държава членка 
дата за изменение на заявлението за 
подпомагане в съответствие с член 
73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
[...] [HZR].

Or. en

Изменение 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 22г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22г
Вътрешно сближаване
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1. Чрез дерогация от член 22, 
държавите членки могат да 
сближават стойността на правата 
на плащане на национално или 
регионално равнище, така че 
единичната стойност на правата да 
се приближи отчасти, но не изцяло, 
до еднакви национални или 
регионални стойности от 
референтната 2019 г. Използваната 
методология на сближаване трябва 
най-малкото да коригира 
стойностите на правата под 90 % от 
средната, като премахне една трета 
от разликата между тяхното 
първоначално равнище, описано в 
параграф 3 по-долу, и това равнище. 
Това сближаване се финансира от 
намалението на стойностите на 
правата, които са над средните 
национални и регионални такива.
2. При прилагане на параграф 1 
държавите членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
законодателството на Съюза, 
определят стъпките, които се 
предприемат до 1 август 2013 г. Тези 
стъпки включват годишни 
прогресивни изменения на правата на 
плащане в съответствие с обективни 
и недискриминационни критерии.
Стъпките, посочени в първа алинея се 
съобщават на Комисията до 
посочената в същата алинея дата.
3. Държавите членки, които 
прилагат параграф 1, изчисляват 
първоначалната обща стойност на 
правата на плащане за отделен 
селскостопански производител, като 
използват общата стойност на 
правата на плащане, включително 
специалните права, която е 
притежавал към 31 декември 2013 г.
по схемата за единно плащане в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
73/2009. Общата стойност на 
правата на плащане, разпределени на 
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даден селскостопански производител, 
се намалява с процентната разлика 
между националния таван в 
приложение VIII към Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 и националния таван, 
определен съгласно член 19 или член 
20, след прилагане на линейното 
намаление, предвидено в член 23, 
параграф 1. Единичната стойност на 
правата на селскостопанския 
производител се изчислява, като се 
раздели общата стойност, 
установена съгласно настоящия член, 
на броя на разпределените му съгласно 
член 21, параграф 1 права на плащане.

Or. en

Изменение 1139
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

1. Всяка държава членка може да 
създава национален резерв на 
национално или регионално равнище. 
За тази цел през първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане държавите членки извършват 
линейно процентно намаление на тавана 
на схемата за основно плащане на 
национално равнище, за да бъде 
сформиран националният резерв. Това 
намаление не трябва да надвишава 3 %
освен ако е необходимо да покрие 
нуждите от разпределение съгласно 
параграф 4 за 2014 година.

Or. en
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Изменение 1140
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

1. Всяка държава членка може да 
създава национален резерв на 
национално или регионално равнище.
За тази цел през първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане държавите членки извършват 
линейно процентно намаление на тавана 
на схемата за основно плащане на 
национално равнище, за да бъде 
сформиран националният резерв. Това 
намаление не трябва да надвишава 3 %
освен ако е необходимо да покрие 
нуждите от разпределение съгласно 
параграф 4 за 2014 година.

Or. en

Изменение 1141
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако 
е необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
може да извършват линейно намаление 
на тавана на схемата за основно 
плащане на национално равнище, за да 
бъде сформиран националният резерв. 
Държавите членки имат свобода да 
прилагат алтернативен на 
линейното намаление механизъм, 
когато това е обосновано. 



PE492.793v01-00 132/188 AM\907854BG.doc

BG

Or. en

Изменение 1142
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки установяват права 
на плащане от националния резерв в 
съответствие с обективни критерии и по 
такъв начин, че да се гарантира 
равнопоставеното третиране на 
селскостопанските производители и да 
се избегнат нарушения на пазара и на 
конкуренцията.

3. Държавите членки установяват права 
на основно плащане и плащанията, 
предвидени в глава 2, членове 29, 30, 31 
и 32 от настоящия регламент, от 
националния резерв в съответствие с 
обективни критерии и по такъв начин, 
че да се гарантира равнопоставеното 
третиране на селскостопанските 
производители и да се избегнат 
нарушения на пазара и на 
конкуренцията.

Or. en

Изменение 1143
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане и плащанията, 
предвидени в глава 2, членове 29, 30, 31 
и 32 от настоящия регламент, 
държавите членки извършват линейно 
процентно намаление на тавана на 
схемата за основно плащане на 
национално равнище, за да бъде 
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необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

сформиран националният резерв. Това 
намаление не трябва да надвишава 3 %
освен ако е необходимо да покрие 
нуждите от разпределение съгласно 
параграф 4 за 2014 г.

Or. en

Изменение 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако 
е необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за
2014 година.

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. На регионално 
равнище, ако е подходящо, държавите 
членки определят равнището на 
намалението, което ще се прилага 
през 2014 г., и могат да прилагат 
допълнителни намаления в бъдещи 
години, ако е необходимо.

Or. en

Обосновка

Равнището на намаление, което ще се прилага, за да се финансира националният
резерв, следва да се определя от държавите членки и регионите.

Изменение 1145
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако 
е необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за
2014 година.

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Държавите 
членки определят равнището на 
намалението, което ще се прилага 
през 2014 г., и могат да прилагат 
допълнителни намаления в бъдещи 
години, ако е необходимо.

Or. en

Обосновка

Намалението в националния резерв следва по-скоро да съответства на търсенето, а 
не да се ограничава с произволен процент. Трябва да се предвиди също така 
задоволяването на търсенето в бъдещи години.

Изменение 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. За 2014 г. това
намаление не трябва да надвишава 3 %,
освен ако е необходимо да покрие 
нуждите от разпределение съгласно 



AM\907854BG.doc 135/188 PE492.793v01-00

BG

2014 година. параграф 4. От финансовата 2015 г.
държавите членки могат да 
определят ежегодно прага за 
намаление въз основа на нуждите от 
разпределение.

Or. en

Изменение 1147
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите-членки
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. За 2014 г. това
намаление не трябва да надвишава 3 %,
освен ако е необходимо да покрие 
нуждите от разпределение съгласно 
параграф 4. За следващите години 
държавите членки могат да 
определят ежегодно прага за 
намаление въз основа на нуждите от 
разпределение.

Or. bg

Изменение 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв през първата година 
на прилагане на схемата за основно 
плащане. За тази цел държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. За 2014 г. това
намаление не трябва да надвишава 3 %
освен ако е необходимо да покрие 
нуждите от разпределение съгласно 
параграф 4 за 2014 г. За следващите 
години държавите членки могат да 
определят ежегодно прага за 
намаление въз основа на нуждите от 
разпределение.

Or. en

Обосновка

При преминаването към регионален модел не е задължително националният резерв да 
е необходим след първата година на прилагане. Държавите членки трябва да имат 
възможност да избират процент, който най-добре отговаря на техните нужди, 
включително 0 %, ако не са необходими никакви средства.

Изменение 1149
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 

1. Всяка държава членка или, в случай 
на прилагане на член 6, параграф 2а,
регион, създава национален резерв. За 
тази цел през първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане държавите членки извършват 
линейно процентно намаление на тавана 
на схемата за основно плащане на 
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националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

национално равнище, за да бъде 
сформиран националният резерв. Това 
намаление не трябва да надвишава 3 %
освен ако е необходимо да покрие 
нуждите от разпределение съгласно 
параграф 4 за 2014 г. Държавите 
членки или регионите могат да 
извършват всяка година линейно 
процентно намаление на тавана на 
схемата за основно плащане на 
национално или регионално равнище, 
за да бъде финансиран националният 
резерв. Равнището на годишното 
намаление може да се определя от 
държавата членка или региона.

Or. en

Изменение 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 4 за 
2014 година.

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв. За тази цел през 
първата година на прилагане на схемата 
за основно плащане държавите членки 
извършват линейно процентно 
намаление на тавана на схемата за 
основно плащане на национално 
равнище, за да бъде сформиран 
националният резерв. Това намаление 
не трябва да надвишава 3 % освен ако е 
необходимо да покрие нуждите от 
разпределение съгласно параграф 5, 
буква аа) за 2014 г.

Or. en
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Изменение 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
увеличат посочения в член 33, 
параграф 1 праг на националния 
таван, за да дадат приоритет на 
избрани бенефициери на национално 
равнище, в рамките на определението 
на активни селскостопански 
производители, въз основа на 
обективни и недискриминационни 
критерии и на социалното, 
икономическо, екологично и 
ландшафтно значение на културите. 
Настоящото решение се съобщава на 
Комисията преди 1 август 2013 г.

Or. it

Изменение 1152
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на 
млади селскостопански 
производители, които започват 
своята селскостопанска дейност.

заличава се

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители, 
които започват своята 
селскостопанска дейност“ означава 
селскостопански производители, 
които отговарят на условията по 
член 36, параграф 2, които не са се 
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занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на новата 
селскостопанска дейност. Когато 
става дума за юридическо лице, 
физическото(ите) лице(а), 
което(които) контролира(т) това 
юридическо лице, не трябва да са се 
занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

Or. en

Изменение 1153
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на 
млади селскостопански 
производители, които започват 
своята селскостопанска дейност.

заличава се

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители, 
които започват своята 
селскостопанска дейност“ означава 
селскостопански производители, 
които отговарят на условията по 
член 36, параграф 2, които не са се 



PE492.793v01-00 140/188 AM\907854BG.doc

BG

занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на новата 
селскостопанска дейност. Когато 
става дума за юридическо лице, 
физическото(ите) лице(а), 
което(които) контролира(т) това 
юридическо лице, не трябва да са се 
занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

Or. en

Изменение 1154
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на 
млади селскостопански 
производители, които започват 
своята селскостопанска дейност.

заличава се

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители, 
които започват своята 
селскостопанска дейност“ означава 
селскостопански производители, 
които отговарят на условията по 
член 36, параграф 2, които не са се 
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занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на новата 
селскостопанска дейност. Когато 
става дума за юридическо лице, 
физическото(ите) лице(а), 
което(които) контролира(т) това 
юридическо лице, не трябва да са се 
занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

Or. en

Изменение 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на 
млади селскостопански 
производители, които започват 
своята селскостопанска дейност.

заличава се

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители, 
които започват своята 
селскостопанска дейност“ означава 
селскостопански производители, 
които отговарят на условията по 
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член 36, параграф 2, които не са се 
занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на новата 
селскостопанска дейност. Когато 
става дума за юридическо лице, 
физическото(ите) лице(а), 
което(които) контролира(т) това 
юридическо лице, не трябва да са се 
занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

Or. en

Изменение 1156
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки могат да 
използват на национално или 
регионално равнище националния 
резерв, за да разпределят приоритетно 
права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

Or. en
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Изменение 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки могат да 
използват националния резерв, за да 
разпределят приоритетно права на 
плащане на нови участници и млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

Or. en

Обосновка

Националният резерв следва да не се ограничава единствено до млади 
селскостопански производители, а да се използва и за нови участници в 
селскостопанското производство.

Изменение 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки могат да 
използват националния резерв, за да 
разпределят приоритетно права на 
плащане на млади селскостопански 
производители, които започват своята 
селскостопанска дейност.

Or. en

Обосновка

Мерките от 2-ри стълб, свързани с млади селскостопански производители, са по-
ефективен начин за подпомагане и насърчаване на нови участници, следователно 
мерките от 1-ви стълб следва да се прилагат доброволно от държавите членки.
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Изменение 1159
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на основно плащане 
и плащанията, предвидени в глава 2, 
членове 29, 30, 31 и 32 от настоящия 
регламент, на млади селскостопански 
производители и нови участници, 
които започват своята селскостопанска 
дейност.

Or. en

Изменение 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители и нови 
селскостопански производители, 
които започват своята селскостопанска 
дейност.

Or. fr

Изменение 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители и нови 
участници, които започват своята 
селскостопанска дейност.

Or. en

Изменение 1162
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на нови
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност.

Or. fr

Изменение 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност“ означава селскостопански 

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители или 
нови селскостопански производители, 
които започват своята селскостопанска
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производители, които отговарят на 
условията по член 36, параграф 2, които 
не са се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е занимавало 
със селскостопанска дейност през 
последните пет години, предхождащи 
началото на новата селскостопанска 
дейност. Когато става дума за 
юридическо лице, физическото(ите) 
лице(а), което(които) контролира(т) 
това юридическо лице, не трябва да са 
се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

дейност“ означава селскостопански 
производители, които отговарят на 
условията по член 36, параграф 2, които 
не са се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е занимавало 
със селскостопанска дейност през 
последните пет години, предхождащи 
началото на новата селскостопанска 
дейност. Когато става дума за 
юридическо лице, физическото(ите) 
лице(а), което(които) контролира(т) 
това юридическо лице, не трябва да са 
се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

Or. fr

Изменение 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност“ означава селскостопански 
производители, които отговарят на 
условията по член 36, параграф 2, които 
не са се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е занимавало 
със селскостопанска дейност през 

За целите на първа алинея „млади 
селскостопански производители и нови 
участници, които започват своята 
селскостопанска дейност“ означава 
селскостопански производители, които 
отговарят на условията по член 36, 
параграф 2, когато е подходящо, които 
не са се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е занимавало 
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последните пет години, предхождащи 
началото на новата селскостопанска 
дейност. Когато става дума за 
юридическо лице, физическото(ите) 
лице(а), което(които) контролира(т) 
това юридическо лице, не трябва да са 
се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

със селскостопанска дейност през 
последните пет години, предхождащи 
началото на новата селскостопанска 
дейност. Когато става дума за 
юридическо лице, физическото(ите) 
лице(а), което(които) контролира(т) 
това юридическо лице, не трябва да са 
се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

Or. en

Изменение 1165
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея „млади
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност“ означава селскостопански 
производители, които отговарят на 
условията по член 36, параграф 2, които 
не са се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е занимавало 
със селскостопанска дейност през 
последните пет години, предхождащи 
началото на новата селскостопанска 
дейност. Когато става дума за 
юридическо лице, физическото(ите) 
лице(а), което(които) контролира(т) 
това юридическо лице, не трябва да са 
се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 

За целите на първа алинея „нови
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
дейност“ означава селскостопански 
производители, които отговарят на 
условията по член 36, параграф 2, които 
не са се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е занимавало 
със селскостопанска дейност през 
последните пет години, предхождащи 
началото на новата селскостопанска 
дейност. Когато става дума за 
юридическо лице, физическото(ите) 
лице(а), което(които) контролира(т) 
това юридическо лице, не трябва да са 
се занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
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или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

или не трябва да са имали контрол 
върху юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на 
селскостопанската дейност на 
юридическото лице.

Or. fr

Изменение 1166
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
определят допълнителни обективни 
критерии за нови участници в 
селското стопанство съгласно член 2, 
параграф 1, буква ф) от Регламент 
(ЕС) № [..] [РСР], за да отговарят на 
условията за права от националния 
резерв.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира правилното разпределяне на националния резерв на действително 
млади селскостопански производители, които започват селскостопанска дейност, е 
необходимо да се предвиди включването на определени обективни критерии, като 
образователна подготовка и евентуално граници на доходите в квалификационните 
критерии.

Изменение 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Мария Габриел, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
определят допълнителни обективни 
критерии за нови участници в 
селското стопанство съгласно член 2, 
параграф 1, буква ф) от Регламент 
(ЕС) № [..] [РСР], за да отговарят на 
условията за права от националния 
резерв.

Or. en

Изменение 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
използват националния резерв за 
разпределяне на права на плащане на 
активни селскостопански 
производители, които не отговарят 
на условията по член 21, параграф 2.

Or. en

Изменение 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да използват 
националния резерв, за да:

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es
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Изменение 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да използват 
националния резерв, за да:

5. Държавите членки могат да използват 
националния или регионалния резерв, 
за да:

Or. en

Изменение 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми 
за преструктуриране и/или за 
развитие, във връзка с форма на 
публична намеса, с цел да се 
предотврати изоставянето на земя и/или 
да се компенсират селскостопанските 
производители за специфичните 
неблагоприятни условия в тези райони;

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители с цел да 
се предотврати изоставянето на земя 
и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия;

Or. en

Изменение 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми 
за преструктуриране и/или за 
развитие, във връзка с форма на 
публична намеса, с цел да се 
предотврати изоставянето на земя и/или 
да се компенсират селскостопанските 
производители за специфичните 
неблагоприятни условия в тези райони;

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители с цел да 
се предотврати изоставянето на земя 
и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия;

Or. en

Изменение 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми 
за преструктуриране и/или за 
развитие, във връзка с форма на 
публична намеса, с цел да се 
предотврати изоставянето на земя и/или 
да се компенсират селскостопанските 
производители за специфичните 
неблагоприятни условия в тези райони;

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители с цел да 
се предотврати изоставянето на земя 
и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия;

Or. en

Изменение 1174
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми 
за преструктуриране и/или за 
развитие, във връзка с форма на 
публична намеса, с цел да се 
предотврати изоставянето на земя и/или 
да се компенсират селскостопанските 
производители за специфичните 
неблагоприятни условия в тези райони;

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители с цел да 
се предотврати изоставянето на земя 
и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия;

Or. en

Изменение 1175
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми 
за преструктуриране и/или за 
развитие, във връзка с форма на 
публична намеса, с цел да се 
предотврати изоставянето на земя и/или 
да се компенсират селскостопанските 
производители за специфичните 
неблагоприятни условия в тези райони;

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители с цел да 
се предотврати изоставянето на земя 
и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия 
в тези райони;

Or. lv

Изменение 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми за 
преструктуриране и/или за развитие, 
във връзка с форма на публична 
намеса, с цел да се предотврати 
изоставянето на земя и/или да се 
компенсират селскостопанските 
производители за специфичните 
неблагоприятни условия в тези 
райони;

a) разпределят права на плащане на 
нови участници в селското 
стопанство, които започват своята 
селскостопанска дейност след 15 май 
2014 г. За целите на параграф 5, буква 
a), точка (i) „нови участници, които 
започват своята селскостопанска 
дейност“, означава селскостопански 
производители, които не са се
занимавали със селскостопанска 
дейност от свое име и за своя сметка 
или които не са имали контрол върху 
юридическо лице, което се е 
занимавало със селскостопанска 
дейност през последните пет години, 
предхождащи началото на новата 
селскостопанска дейност;

Or. en

Изменение 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми за 
преструктуриране и/или за развитие, във 
връзка с форма на публична намеса, с 
цел да се предотврати изоставянето на 
земя и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия 
в тези райони;

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми за 
преструктуриране и/или за развитие, с 
цел да се предотврати изоставянето на 
земя и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия 
в тези райони;

Or. fr
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Изменение 1178
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми за 
преструктуриране и/или за развитие, във 
връзка с форма на публична намеса, с 
цел да се предотврати изоставянето на 
земя и/или да се компенсират 
селскостопанските производители за 
специфичните неблагоприятни условия 
в тези райони;

a) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, които са обект на програми за 
преструктуриране и/или за развитие, във 
връзка с форма на публична намеса, или 
райони с особено значение за 
културното наследство или 
ландшафта (например традиционни 
овощни градини, които имат и 
екологична стойност), с цел да се 
предотврати изоставянето на земя и/или 
да се компенсират селскостопанските 
производители за специфичните 
неблагоприятни условия в тези райони;

Or. de

Изменение 1179
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
започнали своята селскостопанска 
дейност в рамките на предходните 
пет години от момента на 
предоставяне на правото;

Or. en

Изменение 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
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Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които започват своята 
селскостопанска дейност;

Or. en

Изменение 1181
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които започват своята 
селскостопанска дейност;

Or. en

Изменение 1182
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които започват своята 
селскостопанска дейност;

Or. en
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Изменение 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят права на плащане на 
млади селскостопански 
производители и/или селскостопански 
производители, които започват 
своята селскостопанска дейност;

Or. en

Изменение 1184
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които започват селскостопанска 
дейност;

Or. en

Изменение 1185
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
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които започват своята 
селскостопанска дейност;

Or. en

Изменение 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
райони, предоставени за отглеждане 
на исторически култури, попадащи в 
специални програми за защита, които 
изключват диверсификация, 
обновяване или превръщане на 
културите.

Or. it

Изменение 1187
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които през 2011 г. отговарят на 
изискванията по член 4, параграф 1, 
буква в) и член 9 за активен 
селскостопански производител, но 
които не са притежавали или 
активирали право на плащане по 
предишната схема за единно плащане. 
Това се извършва в съответствие с 
обективни критерии и по такъв 
начин, че да се гарантира 
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равнопоставеното третиране на 
селскостопанските производители и 
да се избегнат нарушения на пазара и 
на конкуренцията;

Or. en

Изменение 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които са наели или закупили земя, 
която не е декларирана съгласно член 
26, параграф 1 през предходните две 
години;

Or. en

Изменение 1189
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които са наели или закупили земя, 
която не е декларирана съгласно член 
26, параграф 1 през предходните две 
години;

Or. en
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Изменение 1190
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
особено положение;

Or. en

Изменение 1191
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители в 
особено положение;

Or. en

Изменение 1192
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква aв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aв) през първата година на прилагане 
на схемата за основно плащане 
държавите членки или регионите 
могат да използват националния 
резерв за разпределяне в 
съответствие с обективни критерии 
и по такъв начин, че да се гарантира 
равнопоставеното третиране на 
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селскостопанските производители и 
да се избегнат нарушения на пазара и 
на конкуренцията, права на плащане 
на селскостопански производители, 
извършващи селскостопанска 
дейност, в особено положение, в 
резултат на прехода към схемата за 
основно плащане;

Or. en

Изменение 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) линейно да увеличат стойността на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане на национално или 
регионално равнище, ако 
националният резерв надвиши 3 %
през която и да било година, при 
условие че на разположение остават 
достатъчни суми за разпределения по 
параграф 4, буква а)) от настоящия 
параграф и по параграф 7.

б) линейно да увеличат стойността на 
правата на плащане по схемата за 
основно плащане на национално или 
регионално равнище, при условие че на 
разположение остават достатъчни суми 
за разпределения по параграф 4, буква 
а)) от настоящия параграф и по
настоящия член.

Or. en

Изменение 1194
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) линейно да увеличат стойността на 
правата на плащане по схемата за 

б) да увеличат стойността на правата на 
плащане по схемата за основно плащане 
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основно плащане на национално или 
регионално равнище, ако националният 
резерв надвиши 3 % през която и да 
било година, при условие че на 
разположение остават достатъчни суми 
за разпределения по параграф 4, буква 
а)) от настоящия параграф и по 
параграф 7.

на национално или регионално равнище, 
ако националният резерв надвиши 3 %
през която и да било година, при 
условие че на разположение остават 
достатъчни суми за разпределения по 
параграф 4, буква а)) от настоящия 
параграф и по параграф 7.

Or. en

Изменение 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) да покриват годишните нужди 
съгласно член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1 или да коригират на 
годишна база стойността на правата 
на плащане по схемата за основно 
плащане. Частта от националния 
или регионалния резерв, посочена в 
член 26, параграф 1а, може да се 
използва единствено за тази цел.

Or. en

Изменение 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) да покриват годишната нужда 
съгласно член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1, да правят ежегодни 
корекции на стойността на правата 
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на плащане по схемата за основно 
плащане или да предоставят на 
селскостопанските производители 
ежегодно компенсация, която може 
да се увеличава с допълнително 
плащане за притежателите на малки 
стопанства, за премахването на 
сумата от 5 000 евро, предвидена в 
член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009. Тази част от националния 
резерв, формирана съгласно член 24, 
параграф 1а, може да бъде използвана 
изключително за тези цели.

Or. de

Изменение 1197
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) да покриват годишната нужда 
съгласно член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1, да правят ежегодни 
корекции на стойността на правата 
на плащане по схемата за основно 
плащане или ежегодно да 
предоставят на селскостопанските 
производители компенсация, която 
може да се увеличава с допълнително 
плащане за притежателите на малки 
стопанства – за премахването на
сумата от 5 000 евро, предвидена в 
член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009. Тази част от националния 
резерв, формирана съгласно член 24, 
параграф 1а, може да бъде използвана 
изключително за тези цели.

Or. de
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Изменение 1198
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки вземат 
решение относно приоритетите при 
различната употреба на националния 
резерв.

Or. en

Изменение 1199
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки вземат 
решение относно приоритетите при 
различната употреба на националния 
резерв.

Or. en

Изменение 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки вземат 
решение относно приоритетите при 
различната употреба на националния 
резерв.

Or. en
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Изменение 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5, буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) разпределят права на плащане на 
селскостопански производители, 
които са започнали своята 
селскостопанска дейност след 2011 г.
и работят във всички 
селскостопански сектори;

Or. ro

Изменение 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. При прилагане на параграф 4 и
параграф 5, буква а)) държавите-
членки установяват стойността на 
правата на плащане, които са 
разпределени на селскостопанските 
производители въз основа на 
националната или регионалната 
средна стойност на правата на 
плащане през годината на 
разпределение.

6. При прилагане на параграф 5, букви 
аа) и а) стойността на правата на 
плащане, които са разпределени на 
селскостопанските производители, 
съответства за всяка съответна 
година на единичната стойност, 
определена в член 22, параграф 1, или 
когато е приложимо, член 22, 
параграф 2 или член 22, параграф 4а.

Or. en

Изменение 1203
Robert Dušek
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки прилагат линейно 
намаляване на правата на плащане, 
когато националният или 
регионалният резерв не е достатъчен 
за покриване на случаите, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 1204
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7– алинея 1a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки прилагат линейно 
намаляване на правата на плащане, 
когато националният или 
регионалният резерв не е достатъчен 
за покриване на случаите, посочени в 
първа алинея.

Or. en

Изменение 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато националният или 
регионалният резерв не е достатъчен 
за покриване на случаите, посочени в 
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първа алинея, държавите членки 
прилагат линейно намаляване на 
правата на плащане.

Or. en

Изменение 1206
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) националният резерв се попълва 
също така от суми, произтичащи от 
права на плащане, които не са били 
активирани в декларация за 
текущата година в съответствие с 
член 26, параграф 1, включително 
права по член 29, параграф 1;

Or. de

Обосновка

Следва да бъде възможно в националния резерв да се прехвърлят средства, които не 
са разпределени съгласно глава 2 „Плащане за селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната среда“.

Изменение 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяко право на плащане, което не е 
било активирано в съответствие с 
член 25 през период от две години, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства;

б) всяко право на плащане, което не е 
било активирано в съответствие с 
член 25 през период от две 
последователни години, с изключение 
на случаите на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства;
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Or. es

Обосновка

Съответствие с буква a).

Изменение 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяко право на плащане, което не е 
било активирано в съответствие с
член 25 през период от две години, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства;

б) всяко право на плащане, което не е 
било активирано в съответствие с 
член 25 през период от две 
последователни години, с изключение 
на случаите на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства;

Or. es

Обосновка

С цел съответствие с буква a), настоящото изменение добавя условието, че тези две 
години трябва да са последователни.

Изменение 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяко право на плащане, което не е 
било активирано в съответствие с 
член 25 през период от две години, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства;

б) всяко право на плащане, което не е 
било активирано в съответствие с 
член 25 през период от две 
последователни години, с изключение 
на случаите на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства;

Or. es
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Изменение 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) прилагането на член 11.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението, внесено по член 11, параграф 3а (нов), според което 
сумите, приспаднати при прилагането на горна граница, може също да се използват 
за целите на националния резерв.

Изменение 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) от суми, произтичащи от правата 
на плащане, неактивирани съгласно 
член 25, параграф 1, определени в 
съответствие с член 37, параграф 1, и 
неизползвани за финансиране на 
плащания за млади селскостопански 
производители, както и определени в 
съответствие с член 39, параграф 5 и 
неизползвани за финансиране на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане през 
текущата година.

Or. en
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Обосновка

Да се добави като член 24, параграф 1, буква д).

Изменение 1212
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) от суми, произтичащи от правата 
на плащане, неактивирани съгласно 
член 25, параграф 1, определени в 
съответствие с член 37, параграф 1, и 
неизползвани за финансиране на 
плащания за млади селскостопански 
производители, както и определени в 
съответствие с член 39, параграф 5 и 
неизползвани за финансиране на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане през 
текущата година.

Or. en

Изменение 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Националният резерв следва да се 
попълва също така от суми, 
произтичащи от права на плащане, 
които не са били активирани в 
декларация за текущата година в 
съответствие с член 26, параграф 1, 
включително права по член 29, 
параграф 1.
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Or. de

Изменение 1214
James Nicholson

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на схемата за основно
плащане

Прилагане на схемата за единно
плащане

Or. en

Изменение 1215
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По схемата за основно плащане се 
отпуска подпомагане на 
селскостопански производители при 
активиране — във вид на деклариране в 
съответствие с член 26, параграф 1 — на 
право на плащане на хектар, отговарящ 
на условията за подпомагане, в 
държавата членка, в която правото на 
плащане е било разпределено. 
Активираните права на плащане дават 
право на годишно плащане на 
определените в тях суми, без да се 
засяга прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенно намаление и 
определяне на горна граница, линейни 
намаления в съответствие с член 7, 
член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1, както и всички други 
намалявания и изключвания, наложени 
съгласно Регламент (ЕС) №  […] [HZR].

1. По схемата за основно плащане се 
отпуска подпомагане на 
селскостопански производители при 
активиране — във вид на деклариране в 
съответствие с член 26, параграф 1 — на 
право на плащане на хектар, отговарящ 
на условията за подпомагане, в 
държавата членка, в която правото на 
плащане е било разпределено. 
Активираните права на плащане дават 
право на годишно плащане на 
определените в тях суми, без да се 
засяга прилагането на финансовата 
дисциплина, линейни намаления в 
съответствие с член 7, член 37, 
параграф 2 и член 51, параграф 1, както 
и всички други намалявания и 
изключвания, наложени съгласно 
Регламент (ЕС) №  […] [HZR].
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Or. en

Изменение 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По схемата за основно плащане се 
отпуска подпомагане на 
селскостопански производители при 
активиране — във вид на деклариране в 
съответствие с член 26, параграф 1 — на 
право на плащане на хектар, отговарящ 
на условията за подпомагане, в 
държавата членка, в която правото на 
плащане е било разпределено. 
Активираните права на плащане дават 
право на годишно плащане на 
определените в тях суми, без да се 
засяга прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенно намаление и 
определяне на горна граница, линейни 
намаления в съответствие с член 7, 
член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1, както и всички други 
намалявания и изключвания, наложени 
съгласно Регламент (ЕС) №  […] [HZR].

1. По схемата за единно плащане се 
отпуска подпомагане на 
селскостопански производители при 
активиране — във вид на деклариране в 
съответствие с член 26, параграф 1 — на 
право на плащане на хектар, отговарящ 
на условията за подпомагане, в 
държавата членка, в която правото на 
плащане е било разпределено. 
Активираните права на плащане дават 
право на годишно плащане на 
определените в тях суми, без да се 
засяга прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенно намаление и 
определяне на горна граница, линейни 
намаления в съответствие с член 7, 
член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1, както и всички други 
намалявания и изключвания, наложени 
съгласно Регламент (ЕС) №  [...] [HZR].

Or. en

Изменение 1217
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всяка площ, която през 2008 г. е дала 
право на плащане по схемата за единно 
плащане или схемата за единно плащане 

б) всяка площ, която през 2008 г. е дала 
право на плащане по съществуващата 
схема за единно плащане или схемата за 



PE492.793v01-00 172/188 AM\907854BG.doc

BG

на площ, определени съответно в дял III 
и в дял V, глава 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, и която:

единно плащане на площ, определени 
съответно в дял III и в дял V, глава 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, и която:

Or. en

Изменение 1218
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) – точка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) за времетраенето на съответното 
задължение на индивидуалния 
селскостопански производител, е 
залесена съгласно член 31 от 
Регламент (ЕО) № 1257/1999 или 
член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 
или съгласно национална схема, чиито 
условия отговарят на член 43, 
параграфи 1, 2 и 3 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 и член 23 
от Регламент (ЕС) №  […] [RDR]; или

(ii) за времетраенето на съответното 
задължение на индивидуалния 
селскостопански производител, е 
залесена съгласно или в съответствие 
с целите на член 31 от 
Регламент (ЕО) № 1257/1999 или 
член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 
или съгласно национална схема, чиито 
условия отговарят на член 43, 
параграфи 1, 2 и 3 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 и член 23 
от Регламент (ЕС) №  [...] [RDR]; или

Or. en

Изменение 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Мария Габриел, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По схемата за основно плащане се 
отпуска подпомагане на 
селскостопански производители при 
активиране — във вид на деклариране в 
съответствие с член 26, параграф 1 — на 

1. По схемата за основно плащане се 
отпуска подпомагане на 
селскостопански производители при 
активиране — във вид на деклариране в 
съответствие с член 26, параграф 1 — на 
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право на плащане на хектар, отговарящ 
на условията за подпомагане, в 
държавата членка, в която правото на 
плащане е било разпределено. 
Активираните права на плащане дават 
право на годишно плащане на 
определените в тях суми, без да се 
засяга прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенно намаление и 
определяне на горна граница, линейни 
намаления в съответствие с член 7, 
член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1, както и всички други 
намалявания и изключвания, наложени 
съгласно Регламент (ЕС) №  […] [HZR].

право на плащане на хектар, отговарящ 
на условията за подпомагане, в 
държавата членка, в която правото на 
плащане е било разпределено. 
Активираните права на плащане дават 
право на годишно плащане на 
определените в тях суми, без да се 
засяга прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенно намаление и 
определяне на горна граница, линейни 
намаления в съответствие с член 7, 
член 37, параграф 2 и член 51, 
параграф 1, както и всички други 
намалявания и изключвания, наложени 
съгласно Регламент (ЕС) №  […] [HZR].
Чрез дерогация държавите членки, 
които прилагат схемата за единно 
плащане на площ през 2013 г., могат 
да продължат да прилагат модела, за 
да въведат основното плащане.

Or. en

Изменение 1220
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) или всяка площ, която се ползва за 
паша и/или се коси преди всичко 
заради опазване на природата.

Or. de

Изменение 1221
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) земята ще се квалифицира като 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, ако не е повече от 10 %
от хектара, определени от 
държавата членка или региона 
съгласно класификацията на парцел, 
се определят като земя, която не 
отговаря на условията или се 
характеризира, както е посочено в 
Регламент 1782/2003;

Or. en

Обосновка

Земя, която не отговаря на условията, може да включва шубраци, дървета, 
недостъпна/изоставена обрасла с ниски храсти местност, обрасли с папрат площи, 
блата, огради, насипи, каменни стени, междуселски пътища и др.

Изменение 1222
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, буква a) 
държавите членки, в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии, могат да предлагат 
коефициент за намаление за 
определяне на броя хектари, както е 
определено в член 4, параграф 1, буква 
з).

Or. de

Обосновка

Осигурява по-голяма гъвкавост на държавите членки. Възможност за държавите 
членки да правят разлика между различните видове земя, като използват коефициент 
за намаление за екстензивни площи. Това би могло да спомогне за избягване на 
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размиването на ставката за хектар до непропорционално висока степен в дадена 
държава членка/регион.

Изменение 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, буква а), 
когато земеделската площ на дадено 
стопанство се използва също така за 
неселскостопански дейности, се счита, 
че въпросната площ се използва 
предимно за селскостопански дейности, 
ако въпросните селскостопански
дейности могат да се осъществяват без 
да бъдат значително възпрепятствани от 
интензитета, характера, 
продължителността и времето на 
неселскостопанските дейности. 
Държавите членки установяват 
критерии за изпълнението на 
настоящата алинея на техните 
територии.

За целите на първа алинея, буква а), 
когато земеделската площ на дадено 
стопанство се използва също така за 
неселскостопански дейности, се счита, 
че въпросната площ се използва 
предимно за селскостопански дейности, 
ако въпросните селскостопански 
дейности могат да се осъществяват без 
да бъдат значително възпрепятствани от 
интензитета, характера, 
продължителността и времето на 
неселскостопанските дейности. Освен 
това земеделска площ може да бъде 
изключена като хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, ако 
преобладаващата функция на площта 
е неселскостопанска. Държавите 
членки установяват критерии за 
изпълнението на настоящата алинея на 
техните територии.

Or. en

Изменение 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, буква а), 
когато земеделската площ на дадено 

За целите на първа алинея, буква а)), 
когато земеделската площ на дадено 



PE492.793v01-00 176/188 AM\907854BG.doc

BG

стопанство се използва също така за 
неселскостопански дейности, се счита, 
че въпросната площ се използва 
предимно за селскостопански дейности, 
ако въпросните селскостопански 
дейности могат да се осъществяват без 
да бъдат значително възпрепятствани от 
интензитета, характера, 
продължителността и времето на 
неселскостопанските дейности. 
Държавите членки установяват 
критерии за изпълнението на 
настоящата алинея на техните 
територии.

стопанство се използва също така за 
неселскостопански дейности, се счита, 
че въпросната площ се използва 
предимно за селскостопански дейности, 
ако въпросните селскостопански 
дейности могат да се осъществяват без 
да бъдат значително възпрепятствани от 
интензитета, характера, 
продължителността и времето на 
неселскостопанските дейности. Площи, 
където селскостопанските дейности 
се извършват с цел опазване на 
природата и биологичното 
разнообразие, също се считат, че се 
използват предимно за 
селскостопански дейности.
Държавите членки установяват 
критерии за изпълнението на 
настоящата алинея на техните 
територии.

Or. en

Обосновка

Схемата за основно плащане следва да не пречи на целта за опазване на природата.

Изменение 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Площ, която не се използва за 
производствени селскостопански 
дейности или която не е обхваната 
от минималния праг на гъстота на 
добитъка, се изключва от 
настоящото определение.

Or. es
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Обосновка

Определението на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, трябва да бъде
възможно най-ясно, като се намали обхватът му до значението на селскостопанска 
земя, използвана за обработка с цел производство и/или животновъдство.

Изменение 1226
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки или регионите, 
в които се прилагат разпоредбите на 
член 20, може да изключат отделни 
трайни насаждения от „хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане“.

Or. de

Изменение 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Специални права се активират 
единствено ако селскостопанският 
производител може да докаже, че 
продължава да практикува 50 % от 
животновъдните дейности, за които 
са предоставени правата.

Or. es

Обосновка

Ако се приеме изменението за животновъдните стопанства „без земя“, ще бъде
необходимо да се помисли за мерки за активиране и обосновка на специалните права.
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Изменение 1228
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат, в надлежно 
обосновани случаи, да оправомощят 
селскостопанския производител да 
промени декларацията си, при условие 
че запазва най-малко броя хектари, 
които съответстват на правата му на 
плащане, и отговаря на условията за 
отпускане на основно плащане за 
въпросната площ.

2. Държавите членки могат, в надлежно 
обосновани случаи, да оправомощят 
селскостопанския производител да 
промени декларацията си, за да 
декларира площи, които 
понастоящем не отговарят на 
условията за подпомагане, при условие 
че запазва най-малко броя хектари, 
които съответстват на правата му на
плащане, и отговаря на условията за 
отпускане на основно плащане за 
въпросната площ.

Or. fr

Изменение 1229
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правата на плащане могат да се 
прехвърлят само на селскостопански 
производител, който е установен в 
същата държава-членка, освен в 
случаите на прехвърляне по силата на 
действително или бъдещо
наследяване.

Правата на плащане могат да се 
прехвърлят само, когато хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, за които е активирано 
правото, се прехвърлят чрез 
продажба, отдаване под аренда или
наследяване. Прехвърлянето на 
правата е пряко свързано с 
прехвърлянето на земята.

Or. en



AM\907854BG.doc 179/188 PE492.793v01-00

BG

Изменение 1230
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правата на плащане могат да се 
прехвърлят само на селскостопански 
производител, който е установен в 
същата държава членка, освен в 
случаите на прехвърляне по силата на 
действително или бъдещо наследяване.

1. Правата на плащане могат да се 
прехвърлят само на селскостопански 
производител, който е установен в 
същата държава членка, освен в 
случаите на прехвърляне по силата на 
действително или бъдещо наследяване.
Това прехвърляне трябва да бъде
безплатно.

Or. fr

Изменение 1231
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Същевременно, дори в случай на 
действително или бъдещо 
наследяване, правата на плащане 
могат да се използват само в 
държавата-членка, където са били 
учредени.

заличава се

Or. en

Изменение 1232
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2



PE492.793v01-00 180/188 AM\907854BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата на плащане могат да се 
прехвърлят само в рамките на същия 
регион или между региони на 
държава-членка, в които е еднаква 
стойността на правата на плащане 
на хектар в резултат на прилагането 
на член 22, параграф 1 или член 22, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1233
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато права на плащане се 
продават без земята, държавите
членки, като действат в 
съответствие с общите принципи на 
правото на Общността, могат да 
решат, че част от продадените права 
на плащане се връщат обратно в 
националния резерв или че 
единичната им стойност се намалява 
в полза на националния резерв.

Or. en

Изменение 1234
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством актове за изпълнение заличава се
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Комисията приема необходимите 
изисквания, свързани с уведомяването 
за прехвърлянето на права на плащане 
на националните власт и за 
сроковете, в рамките на които 
трябва да се извърши уведомяването. 
Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. en

Изменение 1235
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
селскостопанският производител 
може да прехвърля своите права на 
плащане без земята само след като е 
използвал 100 % от своите права на 
плащане през най-малко една 
календарна година или след като 
доброволно се е отказал в полза на 
националния резерв от всичките си 
права на плащане, които не е 
използвал през първата година от 
прилагането на схемата за основно 
плащане.

Or. en

Изменение 1236
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на непреодолима сила 
или при извънредни обстоятелства, 
селскостопанският производител 
може да прехвърля своите права на 
плащане без земята само след като е 
използвал 100 % от своите права на 
плащане през най-малко една 
календарна година или след като 
доброволно се е отказал в полза на 
националния резерв от всичките си 
права на плащане, които не е 
използвал през първата година от 
прилагането на схемата за основно 
плащане.

Or. en

Изменение 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правилата за допустимост и достъп на 
селскостопанските производители до 
схемата за основно плащане, 
включително в случай на действително 
или бъдещо наследяване, наследяване 
под аренда, промяна на правния статут 
или на наименованието, както и в 
случай на сливане или разделяне на 
стопанството;

a) правилата за допустимост и достъп на 
селскостопанските производители до 
схемата за единно плащане, 
включително в случай на действително 
или бъдещо наследяване, наследяване 
под аренда, промяна на правния статут 
или на наименованието, както и в 
случай на сливане или разделяне на 
стопанството;

Or. en

Изменение 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критерии, които трябва да се 
прилагат от държавите членки за 
разпределяне на права на плащане на 
селскостопански производители, които 
не са активирали никакво право на 
плащане през 2011 г. или не са подавали 
заявление за подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ през 2011 г. в 
съответствие с член 21, параграф 2 и 
за разпределяне на права на плащане 
при прилагане на клаузата от договора, 
посочена в член 21, параграф 3;

д) критерии, които трябва да се 
прилагат от държавите членки за 
разпределяне на права на плащане на 
селскостопански производители, които 
не са активирали никакво право на 
плащане през всяка една от годините 
2009, 2010 или 2011 г. или не са 
подавали заявление за подпомагане по 
схемата за единно плащане на площ 
през всяка една от годините 2009, 
2010 или 2011 г. в съответствие с член 
21, параграф 2 и за разпределяне на 
права на плащане при прилагане на 
клаузата от договора, посочена в член 
21, параграф 3, с изключение на нови 
участници или млади 
селскостопански производители;

Or. en

Изменение 1239
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критерии, които трябва да се 
прилагат от държавите членки за 
разпределяне на права на плащане на 
селскостопански производители, които 
не са активирали никакво право на 
плащане през 2011 г. или не са подавали 
заявление за подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ през 2011 г. в 
съответсвие с член 21, параграф 2 и за 
разпределяне на права на плащане при 
прилагане на клаузата от договора, 
посочена в член 21, параграф 3;

д) критерии, които трябва да се 
прилагат от държавите членки, когато 
те вземат решение за разпределяне на 
права на плащане на селскостопански 
производители, които не са активирали 
никакво право на плащане в периода 
2009 – 2011 г. или не са подавали 
заявление за подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ, за 
национални доплащания към 
директните плащания, специфична 
подкрепа и/или мерки на площ по РСР 
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в периода 2009 – 2011 г. в 
съответствие с член 21, параграф 2 и 
за разпределяне на права на плащане 
при прилагане на клаузата от договора, 
посочена в член 21, параграф 3;

Or. bg

Изменение 1240
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 28а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
1. Държави членки, в които до 31 
декември 2013 г. функционира 
схемата за единно плащане на площ, 
формулирана в дял V от Регламент 
(ЕО) № 73/2009, могат да 
предоставят подпомагане на 
селскостопанските производители 
съгласно настоящия член.
2. Единното плащане на площ се 
отпуска ежегодно. То се изчислява, 
като годишният финансов пакет, 
определен в съответствие с член 19, 
се раздели на земеделската площ на 
всяка нова държава членка, 
определена в съответствие с член 25 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1241
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 28а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
1. Държави членки, в които до 31 
декември 2013 г. функционира 
схемата за единно плащане на площ, 
формулирана в дял V от Регламент 
(ЕО) № 73/2009, могат да 
предоставят подпомагане на 
селскостопанските производители 
съгласно настоящия член.
2. Единното плащане на площ се 
отпуска ежегодно. То се изчислява, 
като годишният финансов пакет, 
определен в съответствие с член 19, 
се раздели на земеделската площ на 
всяка нова държава членка, 
определена в съответствие с член 25 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1242
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 28а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28а
Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане без права 
на плащане.

Or. bg

Изменение 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА 1a
СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА 

ПЛОЩ
Член 28a

Схема за единно плащане на площ
1. Чрез дерогация от глава 1, държави 
членки, в които до 31 декември 2013 г.
функционира схемата за единно 
плащане на площ, формулирана в дял 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
могат да предоставят подпомагане 
на селскостопанските производители 
съгласно тази глава.
2. Единното плащане на площ се 
отпуска ежегодно. То се изчислява, 
като годишният национален таван, 
определен в съответствие с член 28б, 
се раздели на земеделската площ на 
всяка съответна държава членка, 
определена в съответствие с член 28г.
3. Съответните държави членки 
уведомяват Комисията за своето 
намерение да прекратят прилагането 
на схемата за единно плащане на 
площ до 1 август от последната 
година на нейното прилагане. След 
прекратяване на прилагането на 
схемата за единно плащане на площ 
се прилага схемата на основно 
плащане в съответствие с 
приложимите правила и 
законодателство на Съюза.
Член 28б
Таван за схемата за единно плащане 
на площ
1. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя годишния 
национален таван за схемата за 
единно плащане на площ, като от 
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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.
2. За всяка държава членка и всяка 
година общият размер на 
плащанията по схемата за единно 
плащане на площ е равен на 
съответния национален таван, приет 
от Комисията съгласно параграф 1.
3. В случай на промяна спрямо 
предходната година на тавана, приет 
от Комисията в съответствие с 
параграф 1, или когато през дадена 
година плащанията на площ 
надвишават тавана, приет от 
Комисията в съответствие с 
параграф 1, държавата членка 
линейно намалява или увеличава 
националната сума на хектар, 
прилагана в тази държава членка, за 
да се гарантира съответствие с 
параграф 2.
Член 28в
Площ по схемата за единно плащане 
на площ
1. Земеделската площ на държава 
членка, обхваната от схемата за 
единно плащане на площ, е частта от 
използваната земеделска площ.
2. За целите на настоящата глава 
„използвана земеделска площ“ 
означава общата площ от хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, определени съгласно 
член 25, параграфи 2 и 3.
3. Освен в случаите на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства, 
отговарящите на условията за 
подпомагане хектари, посочени в 
параграф 2, са на разположение на 
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селскостопанския производител на 
определена от държавата членка 
дата, която е не по-късна от 
определената в тази държава членка 
дата за изменение на заявлението за 
подпомагане в съответствие с член 
73, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 
[...] [HZR].
Член 28г
Други схеми за подпомагане
Разпоредбите на членове 29, 34, 36 и 
38 се прилагат, mutatis mutandis, в 
държавите членки, които са решили 
да използват схемата за единно 
плащане на площ.

Or. en

Обосновка

ЕК не предвижда запазване на сега действащите схеми за плащане. По аналогия с 
изменението на докладчика за запазване на правата на плащане в рамките на изцяло 
регионализирани модели на СЕП, вместо да се въвежда напълно нова система, ние 
призоваваме за запазване на СЕПП като добра, проста и добре установена 
алтернатива на системата, основана на разпределението на права на плащане.


