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Изменение 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Плащането на хектар, посочено в 
параграф 1, се изчислява чрез разделяне 
на сумата, получена от прилагането на 
член 35, на броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 26, параграф 1 и 
намиращи се в райони, за които 
държавите членки са решили да
отпускат плащане в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член.

4. Плащането на хектар, посочено в 
параграф 1, се изчислява чрез разделяне 
на сумата, получена от прилагането на 
член 35, на броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 26, параграф 1 и 
намиращи се в райони, за които 
държавите членки отпускат плащане в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
член.

Or. fr

Обосновка

Тази мярка следва да бъде задължителна, за да се насърчи сближаването между тези 
области със и без природни ограничения, да се гарантира лоялна конкуренция между 
земеделските райони, както и балансирано териториално развитие.

Изменение 1885
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Плащането на хектар, посочено в 
параграф 1, се изчислява чрез разделяне 
на сумата, получена от прилагането на 
член 35, на броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 26, параграф 1 и 
намиращи се в райони, за които 
държавите членки са решили да 

4. Плащането на хектар, посочено в 
параграф 1, се изчислява чрез разделяне 
на сумата, получена от прилагането на 
член 35, на броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 26, параграф 1, за 
които държавите членки са решили да 
отпускат плащане в съответствие с 
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отпускат плащане в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член.

параграф 2 от настоящия член.

Or. fr

Изменение 1886
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
променят плащането на хектар на 
базата на обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. fr

Изменение 1887
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако прилагат първата алинея, 
държавите членки могат да 
определят максимален брой хектари 
за едно стопанство, които да бъдат 
взети предвид при плащането.

Or. fr

Изменение 1888
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да прилагат 
плащането по настоящата глава на 
регионално равнище при условията, 
определени в настоящия параграф.

Държавите членки прилагат плащането 
по настоящата глава на национално 
равнище.

Or. de

Изменение 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да прилагат 
плащането по настоящата глава на 
регионално равнище при условията, 
определени в настоящия параграф.

Държавите членки прилагат плащането 
по настоящата глава на регионално 
равнище при условията, определени в 
настоящия параграф.

Or. fr

Обосновка

Тази мярка следва да бъде задължителна, за да се насърчи сближаването между тези 
области със и без природни ограничения, да се гарантира лоялна конкуренция между 
земеделските райони, както и балансирано териториално развитие.

Изменение 1890
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да прилагат 
плащането по настоящата глава на 
регионално равнище при условията, 
определени в настоящия параграф.

При прилагането на член 20
държавите членки могат да прилагат 
плащането по настоящата глава на 
регионално равнище при условията, 
определени в настоящия параграф.
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Or. fr

Обосновка

Изменението предвижда прилагане на регионално равнище в съответствие с член 20.

Изменение 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този случай държавите членки 
определят регионите в съответствие 
с обективни и недискриминационни 
критерии, като например 
особеностите на тяхното природно 
ограничение и земеделските условия, и 
представят доказателства за това, 
че горепосоченото плащане допълва 
плащанията по член 33 от Регламент 
(ЕС) № [ ] [RDR].

Or. pt

Изменение 1892
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В такъв случай държавите членки 
определят регионите в съответствие 
с обективни и недискриминационни 
критерии, като особеностите на 
тяхното природно ограничение и 
агрономските условия.

заличава се

Or. de
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Изменение 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В такъв случай държавите членки 
определят регионите в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии, като особеностите на тяхното 
природно ограничение и агрономските 
условия.

В такъв случай държавите членки 
определят регионите в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии, като особеностите на тяхното 
природно ограничение, демографските 
и социално-икономическите 
характеристики и агрономските 
условия.

Or. fr

Изменение 1894
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разделят 
националните тавани, посочени в 
член 35, параграф 1, между регионите 
в съответствие с обективни и 
недискриминационни критерии.

заличава се

Or. de

Изменение 1895
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащането на регионално равнище се 
изчислява, като се раздели 
регионалният таван, изчислен в 
съответствие с трета алинея, на 
броя на хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, 
декларирани в съответствие с 
член 26, параграф 1 и намиращи се в 
районите, за които държавите 
членки са решили да отпуснат 
плащане в съответствие с параграф 2 
от настоящия член.

заличава се

Or. de

Изменение 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащането на регионално равнище се 
изчислява, като се раздели регионалният 
таван, изчислен в съответствие с трета 
алинея, на броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 26, параграф 1 и 
намиращи се в районите, за които 
държавите членки са решили да 
отпуснат плащане в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член.

Плащането на регионално равнище се 
изчислява, като се раздели регионалният 
таван, изчислен в съответствие с трета 
алинея, на броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 26, параграф 1 и 
намиращи се в районите, за които 
държавите членки отпускат плащане в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
член.

Or. fr

Обосновка

Тази мярка следва да бъде задължителна, за да се насърчи сближаването между тези 
области със и без природни ограничения, да се гарантира лоялна конкуренция между 
земеделските райони, както и балансирано териториално развитие.
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Изменение 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 34 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34a
Съгласуваност

Държавите членки гарантират 
съгласуваност между горепосочените 
мерки и мерките по стълб II, и по-
специално по отношение на мерките, 
насочени към намаляване на 
неравенствата, засягащи районите с 
природни ограничения.

Or. pt

Изменение 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Финансови разпоредби

1. С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
могат да решат до 1 август 2013 г. да 
използват до 5 % от своя годишен 
национален таван, посочен в 
приложение II.
Решението по първа алинея се 
нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
До 1 август 2016 г. държавите членки 
могат да преразгледат своето 
решение, което да влезе в сила от 
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1 януари 2017 г.
2. В съответствие с процента от 
националния таван, който се използва 
от държавите членки съгласно 
параграф 1, посредством актове за 
изпълнение Комисията определя на 
годишна база съответния таван за 
това плащане. Въпросните актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. de

Изменение 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Финансови разпоредби

1. С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
могат да решат до 1 август 2013 г. да 
използват до 5 % от своя годишен 
национален таван, посочен в 
приложение II.
Решението по първа алинея се 
нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
До 1 август 2016 г. държавите членки 
могат да преразгледат своето 
решение, което да влезе в сила от 
1 януари 2017 г.
2. В съответствие с процента от 
националния таван, който се използва 
от държавите членки съгласно 
параграф 1, посредством актове за 
изпълнение Комисията определя на 
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годишна база съответния таван за 
това плащане. Въпросните актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Плащанията за райони с природни ограничения следва да се ограничат само в стълб.

Изменение 1900
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
могат да решат до 1 август 2013 г. да 
използват до 5 % от своя годишен 
национален таван, посочен в 
приложение II.

С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
или ако се прилага член 20 –
регионите могат да решат до 
1 август 2013 г. да използват до 5 % от 
своя годишен национален таван, 
посочен в приложение II.

Or. de

Изменение 1901
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
могат да решат до 1 август 2013 г. да 
използват до 5 % от своя годишен 
национален таван, посочен в 

С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
могат да решат до 1 август 2013 г. да 
използват до 10 % от своя годишен 
национален таван, посочен в 
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приложение II. приложение II.

Or. fr

Обосновка

За периода 2007–2013 г. помощта за необлагодетелстваните райони възлиза на 
12,6 милиарда евро. Удвояването на предложения бюджет – на 10% от националните 
бюджети, т.е. 31,7 милиарда евро, ще представлява значителна промяна в подкрепа 
на необлагодетелстваните райони или районите с природни ограничения.

Изменение 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
могат да решат до 1 август 2013 г. да 
използват до 5 % от своя годишен 
национален таван, посочен в 
приложение II.

С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 34, държавите членки 
могат да решат до 1 август 2013 г. да 
използват до 10 % от своя годишен 
национален таван, посочен в 
приложение II.

Or. ro

Изменение 1903
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с процента от 
националния таван, който се използва от 
държавите членки съгласно параграф 1, 
посредством актове за изпълнение
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за това плащане.
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 

2. В съответствие с процента от 
националния таван, който се използва от 
държавите членки съгласно параграф 1, 
Комисията ще бъде оправомощена в 
съответствие с член 55 да приема 
делегирани актове за определянето на 
годишна база на съответния таван за 
това плащане.
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процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Определянето на таван за плащанията за райони с природни ограничения не е чисто 
техническо решение.

Изменение 1904
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за млади селскостопански 
производители

Плащане за млади селскостопански 
производители и нови участници

Or. en

Изменение 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за млади селскостопански 
производители

Плащане за млади селскостопански 
производители и нови участници

Or. en

Изменение 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides



PE494.491v01-00 14/191 AM\909525BG.doc

BG

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за млади селскостопански 
производители

Плащане за млади селскостопански 
производители и нови участници

Or. fr

Изменение 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за млади селскостопански 
производители

Плащане за млади селскостопански 
производители и нови участници

Or. fr

Изменение 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за млади селскостопански 
производители

Плащания за млади селскостопански 
производители и жени, работещи в 
областта на земеделието

Or. it

Обосновка

Жените в селскостопанския сектор следва да се подпомагат и насърчават, по-
специално ако освен земеделската си работа, те имат и семейни задължения. 
Финансовата подкрепа следва да се предоставя независимо от възрастта.
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Изменение 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за млади селскостопански 
производители

Плащане за млади селскостопански 
производители и насърчаване на равни 
права за работещите жени в 
селските райони

Or. es

Изменение 1910
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за млади селскостопански 
производители

Плащане за нови селскостопански 
производители

Or. fr

Изменение 1911
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки или регионите 
могат да предоставят годишно плащане 
на млади селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1. Също 
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така държавата членка или регионът 
може да избере да разшири обхвата 
на тази схема, така че тя да включва 
всички селскостопански 
производители, които са започнали 
своята селскостопанска дейност в 
рамките на предходните пет години 
от получаването на плащането. 

Or. en

Изменение 1912
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители.  Това 
плащане е задължително за тези 
държави членки, които не 
предприемат мерки за подпомагане на 
млади селскостопански 
производители съгласно Регламент 
(ЕС) № [...] [RDR].

Or. fr

Изменение 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.
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Също така държавата членка може 
да избере да разшири обхвата на тази 
схема, така че тя да включва всички 
селскостопански производители, 
които са започнали своята 
селскостопанска дейност през 
последните пет години.

Or. en

Изменение 1914
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки или регионите 
могат да предоставят годишно плащане 
на млади селскостопански 
производители или нови участници, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат също така да предлагат субсидии на нови 
участници в сектора, а не само на младите селскостопански производители. По-
възрастните нови участници често имат значителен опит извън селското 
стопанство и техният интерес към навлизане в сектора следва да се подкрепя, наред 
с подкрепата за младите селскостопански производители.

Изменение 1915
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки или регионите 
могат да предоставят годишно плащане 
на млади селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. de

Изменение 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
единно плащане, посочена в глава 1.

Or. en
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Обосновка

Схемата за млади селскостопански производители следва да бъде на доброволни 
начала за държавите членки.

Изменение 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Обосновка

Мерките по втория стълб, свързани с младите селскостопански производители, 
представляват по-ефективен начин за подпомагане и насърчаване на новите 
участници, следователно прилагането на мерките по първия стълб следва да бъде на 
доброволни начала за държавите членки.

Изменение 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en
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Обосновка

Схемата за млади селскостопански производители следва да бъде на доброволни 
начала за държавите членки.

Изменение 1920
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1921
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1922
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на плащане следва да не бъде задължително за държавите членки, 
като се отрази фактът, че могат да се прилагат различни варианти на политиката 
за подпомагане установяването на млади селскостопански производители.

Изменение 1923
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1924
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 

1. Държавите членки, които не 
включват тематична подпрограма за 
млади селскостопански 
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имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

производители съгласно член 8 от 
Регламент (ЕС) № [ ] [RDR] с 
максимални ставки на подпомагане, 
завишени съгласно приложение 1 на 
Регламент (ЕС) № [ ] [RDR],
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1925
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки, които не 
включват тематична подпрограма за 
млади селскостопански 
производители съгласно член 8 от 
Регламент (ЕС) № [ ] [RDR] с 
максимални ставки на подпомагане, 
завишени съгласно приложение 1 на 
Регламент (ЕС) № [ ] [RDR],
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1926
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 1. Държавите членки, които не 
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годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

включват тематична подпрограма за 
млади селскостопански 
производители съгласно член 8 от 
Регламент (ЕС) № [ ] [RDR] с 
максимални ставки на подпомагане, 
завишени съгласно приложение 1 на 
Регламент (ЕС) № [ ] [RDR],
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1927
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на нови 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. fr

Изменение 1928
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители и нови 
участници, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
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плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители и нови 
участници, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители и нови 
участници, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1.

Or. fr

Изменение 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители и нови 
участници, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1.

Or. pt

Изменение 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1, за 
да подкрепят смяната на 
поколенията и да насърчат хората да 
се занимават със селско стопанство.

Or. fr

Изменение 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
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имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1, и 
които отговарят на обективни 
критерии, определени от 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.
По същия начин въвеждането на 
плащане, свързано с тази схема, ще се 
взема предвид, за да се гарантира, че 
работата, извършвана от жените в 
селските райони, получава подходящо 
социално и професионално признание, 
като им се предостави официален 
статут на активни селскостопански 
работници чрез насърчаване на 
съсобствеността на стопанствата, 
по целесъобразност.

Or. es

Изменение 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители и на
жени, заети в областта на селското 
стопанство и допринасящи за 
икономиката на селските райони, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1.

Or. it

Обосновка

Жените в селските райони често съчетават работата в стопанството със 
семейните задължения.

Изменение 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
наскоро са започнали да се занимават 
със селско стопанство и имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1.

Or. es

Обосновка

Това изменение е внесено с цел осигуряване на съгласуваност с предложената помощ 
за млади селскостопански производители съгласно Регламента относно развитието 
на селските райони.
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Изменение 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията, държавите членки и 
регионите провеждат 
статистически проучвания, за да се 
установи колко жени извършват 
непризната икономическа дейност в 
селските райони, съгласно 
определението в настоящия 
регламент, като се посочи техният 
брой и длъжността им в 
стопанствата, както и да се направи 
оценка на техния принос към 
приходите от селско стопанство и 
оценка на помощта, която следва да 
се предостави с цел узаконяване на 
техния трудов статут и 
гарантиране на тяхното социално и 
професионално признаване. 
Разпоредбите относно плащанията 
за тези жени целят да им се 
предостави статут на работници 
или съсобственици на стопанствата.
Резултатите от това 
статистическо проучване ще бъдат 
на разположение до 31 юли 2016 г. 
Една година след тази дата 
Комисията ще представи 
предложение за преразглеждане на 
настоящия регламент, за да бъдат 
отразени тези промени, като се 
определи преходен период за това 
узаконяване, както и финансови 
правила за финансирането на тези 
плащания. Този процес на 
гарантиране на пълна 
равнопоставеност за жените, 
работещи в селските райони, следва 
да приключи до 31 декември 2020 г.

Or. es
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Обосновка

Изменението предлага методология и график за този процес на узаконяване.

Изменение 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата глава „млади 
селскостопански производители“ 
означава:

2. За целите на настоящата глава „млади 
селскостопански производители“ и 
„нови участници“ означава:

Or. en

Изменение 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата глава 
„млади селскостопански 
производители“ означава:

2. За целите на настоящата глава „нови 
участници“ означава:

Or. en

Изменение 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата глава „млади 
селскостопански производители“ 

2. За целите на настоящата глава „млади 
селскостопански производители“ и 
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означава: „нови селскостопански 
производители“ означава:

Or. fr

Изменение 1941
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата глава „млади
селскостопански производители“ 
означава:

2. За целите на настоящата глава „нови 
селскостопански производители“ 
означава:

Or. fr

Изменение 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата глава „млади 
селскостопански производители“ 
означава:

2. За целите на настоящата глава „млади 
селскостопански производители, които 
наскоро са започнали да се занимават 
със селско стопанство“ означава:

Or. es

Обосновка

Това изменение е внесено с цел осигуряване на съгласуваност с предложената помощ 
за млади селскостопански производители съгласно Регламента относно развитието 
на селските райони.

Изменение 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата глава 
„млади селскостопански 
производители“ означава:

2. За целите на настоящата глава се 
прилагат следните определения:

Or. pt

Изменение 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физически лица, които за пръв път 
създават земеделско стопанство 
като ръководители на стопанството 
или които вече са установили такова 
стопанство в рамките на пет години 
преди подаването за пръв път на 
заявление по схемата за основно 
плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

заличава се

Or. en

Изменение 1945
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физически лица, които за пръв път 
създават земеделско стопанство 
като ръководители на стопанството 
или които вече са установили такова 

заличава се
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стопанство в рамките на пет години 
преди подаването за пръв път на 
заявление по схемата за основно 
плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

Or. en

Изменение 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физически лица, които за пръв път 
създават земеделско стопанство като 
ръководители на стопанството или 
които вече са установили такова 
стопанство в рамките на пет години 
преди подаването за пръв път на 
заявление по схемата за основно 
плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

а) „нови селскостопански 
производители“ означава физически 
лица, които за пръв път създават 
земеделско стопанство като 
ръководители на стопанството или 
които вече са установили такова 
стопанство в рамките на пет години 
преди подаването за пръв път на 
заявление по схемата за основно 
плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR];  

Or. pt

Изменение 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физически лица, които за пръв път 
създават земеделско стопанство като 
ръководители на стопанството или 
които вече са установили такова 
стопанство в рамките на пет години 
преди подаването за пръв път на 

а) физически лица, които за пръв път 
създават земеделско стопанство или 
които вече са установили такова 
стопанство в рамките на пет години 
преди подаването за пръв път на 
заявление по схемата за основно 
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заявление по схемата за основно 
плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

Or. en

Обосновка

Плащанията за младите селскостопански производители не следва да се ограничават 
само до плащанията за ръководителите на стопанство.  Младите селскостопански 
производители, които са се присъединили към съществуващ бизнес, не следва да 
бъдат изключвани от получаването на такова плащане, по-специално защото това 
може да бъде основен и традиционен начин за навлизане на младите селскостопански 
производители в областта на земеделието.  Освен това, в много случаи разликата 
между присъединяването към съществуващ бизнес и изпълняването на ръководни 
функции в дадено стопанство не е особено ясно изразена.

Изменение 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физически лица, които за пръв път 
създават земеделско стопанство като 
ръководители на стопанството или 
които вече са установили такова 
стопанство в рамките на пет години 
преди подаването за пръв път на 
заявление по схемата за основно 
плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

а) физически лица, които за пръв път 
създават земеделско стопанство като 
единствени ръководители на 
стопанството или които вече са 
установили такова стопанство в рамките 
на пет години преди подаването за пръв 
път на заявление по схемата за основно 
плащане съгласно член 73, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и

Or. en

Обосновка

Това пояснява определението, което следва да обхваща лицата, ставащи за първи път 
еднолични ръководители на земеделско стопанство.

Изменение 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

заличава се

Or. fr

Изменение 1950
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

б) за целите на настоящата глава 
„млади селскостопански 
производители“ означава лица, които 
са на по-малко от 40 години към 
момента на подаване на заявлението, 
посочено в буква а).

Or. en

Изменение 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

б) които са на 40 или по-малко години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

Or. en
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Обосновка

Възрастта на лицата, отговарящи на условията, също трябва да бъде приведена в 
съответствие със съществуващите схеми, като се включат и лицата на възраст 40 
години.

Изменение 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

б) в случая на „млади селскостопански 
производители“ само лица, които са на 
по-малко от 40 години към момента на 
подаване на заявлението, посочено в 
буква а).

Or. en

Изменение 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

б) които са на не повече от 40 години в 
годината на подаване на заявлението 
по схемата за основното плащане, 
както е посочено в буква а).

Or. en

Изменение 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на създаването на 
земеделското стопанство за първи 
път, както е посочено в буква а). 
Държавите членки могат да 
определят допълнителни обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. fr

Изменение 1955
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

б) които са на по-малко от 40 години.

Or. en

Изменение 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които са на по-малко от 40 години 
към момента на подаване на 
заявлението, посочено в буква а).

б) „млади селскостопански 
производители“ означава 
селскостопански производители,
които са на по-малко от 40 години.

Or. pt
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Изменение 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) юридически лица, един или повече 
от чиито членове отговарят на 
критериите, определени в буква а).

Or. fr

Изменение 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за да бъдат квалифицирани като 
млади селскостопански 
производители по първия стълб, 
младите селскостопански 
производители трябва да отговарят 
обективни и недискриминационни 
критерии, определени от държавите 
членки в съответствие с член 2, 
параграф 1, буква ф) от Регламент 
(ЕС) № [...] [RDR].

Or. en

Изменение 1959
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) които отговарят на критериите 
за млади селскостопански 
производители, определени от 
държавите членки по втория стълб;

Or. en

Изменение 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
определят някои допълнителни 
обективни и недискриминационни 
критерии, на които младите 
селскостопански производители и/ 
или новите участници трябва да 
отговарят, по-специално по 
отношение на подходящите умения, 
опит и /или изисквания за обучение.

Or. en

Изменение 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на настоящия 
регламент жените, занимаващи се с 
непризната икономическа дейност в 
селските райони, са съпруги или 
партньори съгласно обичайното право 
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на собствениците и/или на лица, 
живеещи в земеделските стопанства, 
които се занимават със 
селскостопанска работа в тези 
стопанства през по-голямата част 
от работния ден, но не са посочени 
като съсобственици или нямат 
договорни отношения със 
стопанството и/или не са 
регистрирани като безработни лица, 
и следователно не са включени в 
статистиката за заетостта.

Or. es

Обосновка

Това изменение отговаря на изискването за проект на определение за жените, 
занимаващи се с непризната икономическа дейност в селските райони.

Изменение 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки гарантират, 
че не са извършени плащания по тази 
глава на лица, за които е установено, 
че след датата на публикуване на 
предложението на Комисията за 
настоящия регламент изкуствено са 
създали условията за получаване на 
плащането, посочено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да гарантират, че това плащане се предоставя само на 
истински млади селскостопански производители и на нови участници, а не на лица, за 
които е констатирано, че изкуствено са създали условия, така че да отговарят на 
изискванията за получаване на плащането.
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Изменение 1963
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга прилагането на 
финансовата дисциплина, постепенното 
намаляване и определянето на горна 
граница, линейните намаления съгласно 
член 7 и всички намаления и 
изключвания, налагани съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
плащане по параграф 1 от настоящия 
член се отпуска на годишна база, при 
активиране на правата на плащане от 
страна на селскостопанския 
производител.

3. Без да се засяга прилагането на 
финансовата дисциплина, постепенното 
намаляване и определянето на горна 
граница, линейните намаления съгласно 
член 7 и всички намаления и 
изключвания, налагани съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
плащане по параграф 1 от настоящия 
член се отпуска на годишна база, като 
50% от общата сума се плаща през 
първата година, а останалите 50% се 
плащат през следващите години, при 
активиране на правата на плащане от 
страна на селскостопанския 
производител.

Or. en

Обосновка

По-специално младите селскостопански производители и новите участници се 
нуждаят от първоначална помощ, напр. за получаване на заеми/кредити. Затова 
безвъзмездното финансиране следва да се раздели така, че тези лица да получават по-
голямата част от него в началото.

Изменение 1964
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга прилагането на 
финансовата дисциплина, 

3. Без да се засяга прилагането на 
финансовата дисциплина, линейните 
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постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейните намаления съгласно член 7 и 
всички намаления и изключвания, 
налагани съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане 
по параграф 1 от настоящия член се 
отпуска на годишна база, при 
активиране на правата на плащане от 
страна на селскостопанския 
производител.

намаления съгласно член 7 и всички 
намаления и изключвания, налагани 
съгласно член 65 от Регламент (ЕС) № 
[…] [HZR], плащане по параграф 1 от 
настоящия член се отпуска на годишна 
база, при активиране на правата на 
плащане от страна на селскостопанския 
производител.

Or. en

Изменение 1965
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
ограничение, което може да достигне 
максимум 50 хектара.

Or. en

Изменение 1966
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки ежегодно 
изчисляват размера на плащането по 
параграф 1, като умножават 
числото, съответстващо на 25 % от 
средната стойност на правата на 
плащане, притежавани от 
селскостопанския производител, по 
броя на правата, които той е 

заличава се
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активирал в съответствие с член 26, 
параграф 1.
Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:
а) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-ниска или равна 
на 25 хектара — максимум 25;
б) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-голяма от 
25 хектара — максимум, който е 
равен най-малко на 25 и най-много на 
средната големина.

Or. en

Изменение 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно 
изчисляват размера на плащането по 
параграф 1, като умножават числото, 
съответстващо на 25 % от средната 
стойност на правата на плащане, 
притежавани от селскостопанския 
производител, по броя на правата, 
които той е активирал в 
съответствие с член 26, параграф 1.

Размерът на плащането по параграф 1 е 
точната сума, необходима за 
приближаване на плащането към 
средната стойност за хектар на 
основното плащане за държава 
членка или регион, плюс 25%. Когато 
основното плащане за хектар 
надхвърли средната стойност плюс 
25%, тогава не се извършва  
допълнително плащане.
Държавите членки определят 
ограничение, което може да достигне 
максимум 50 хектара.
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Or. en

Обосновка

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Изменение 1968
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно 
изчисляват размера на плащането по 
параграф 1, като умножават числото, 
съответстващо на 25 % от средната 
стойност на правата на плащане, 
притежавани от селскостопанския 
производител, по броя на правата, 
които той е активирал в 
съответствие с член 26, параграф 1.

Размерът на плащането по параграф 1 е 
точната сума, необходима за 
приближаване на плащането към 
средната стойност за хектар на 
основното плащане за държава 
членка или регион, плюс 25%. Когато 
основното плащане за хектар 
надхвърли средната стойност плюс 
25%, тогава не се извършва  
допълнително плащане.
Държавите членки определят 
ограничение, което може да достигне 
максимум 50 хектара.

Or. en

Изменение 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1, 
като умножават числото, съответстващо 
на 25 % от средната стойност на правата 
на плащане, притежавани от 
селскостопанския производител, по 
броя на правата, които той е активирал 
в съответствие с член 26, параграф 1.

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1, 
като умножават числото, съответстващо 
на 25 % от средната стойност на правата 
на плащане в тази държава членка или 
регион, по броя на правата, които 
селскостопанският производител е 
активирал в съответствие с член 26, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Това води до опростяване на метода за изчисляване на това плащане.

Изменение 1970
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1, 
като умножават числото, съответстващо 
на 25 % от средната стойност на правата 
на плащане, притежавани от 
селскостопанския производител, по 
броя на правата, които той е активирал 
в съответствие с член 26, параграф 1.

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1, 
като умножават числото, съответстващо 
на 25 % от средната стойност на правата 
на плащане в тази държава членка или 
регион, по броя на правата, които 
селскостопанският производител е 
активирал в съответствие с член 26, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

За ефективното прилагане на тази схема изчислението следва да се основава на 
национална или регионална средна стойност. Индивидуалната стойност ще доведе до 
ненужни административни процедури и ще затвърди различията между 
селскостопанските производители.



AM\909525BG.doc 45/191 PE494.491v01-00

BG

Изменение 1971
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1, 
като умножават числото, съответстващо 
на 25 % от средната стойност на правата 
на плащане, притежавани от 
селскостопанския производител, по 
броя на правата, които той е активирал в 
съответствие с член 26, параграф 1.

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1, 
като умножават числото, съответстващо 
на 25 % от средната национална 
стойност на правата на плащане, по 
броя на правата, които той е активирал в 
съответствие с член 26, параграф 1.

Or. de

Изменение 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1, 
като умножават числото, съответстващо 
на 25 % от средната стойност на правата 
на плащане, притежавани от 
селскостопанския производител, по 
броя на правата, които той е активирал в 
съответствие с член 26, параграф 1.

Държавите членки ежегодно изчисляват 
размера на плащането по параграф 1:

- или като умножават числото, 
съответстващо на 25 % от средната 
стойност на правата на плащане, 
притежавани от селскостопанския 
производител, по броя на правата, които 
той е активирал в съответствие с член 
26, параграф 1;

- или като определят единна 
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фиксирана сума за допустимата 
площ, както е посочено в националния 
или регионалния план;
- или дори още по-просто, въз основа 
на единна фиксирана сума на 
стопанство, както е определено в 
националния или регионалния план.

Or. fr

Изменение 1973
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:

заличава се

а) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-ниска или равна 
на 25 хектара — максимум 25;
б) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-голяма от 
25 хектара — максимум, който е 
равен най-малко на 25 и най-много на 
средната големина.

Or. en

Изменение 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:

заличава се

а) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-ниска или равна 
на 25 хектара — максимум 25;
б) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-голяма от 
25 хектара — максимум, който е 
равен най-малко на 25 и най-много на 
средната големина.

Or. es

Обосновка

Не следва да се поставят ограничения по отношение на хектарите, за които младите 
селскостопански производители могат да получават допълнителна помощ; това ще 
гарантира привлекателността на сумата на помощта.

Изменение 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които се 
вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки могат да изберат да 
ограничат броя активирани права на 
плащане, които се вземат предвид:

Or. en



PE494.491v01-00 48/191 AM\909525BG.doc

BG

Обосновка

Това води до опростяване на метода за изчисляване на това плащане.

Изменение 1976
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които се 
вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки могат да изберат да 
ограничат броя активирани права на 
плащане, които се вземат предвид:

Or. en

Обосновка

С цел опростяване и поради факта, че младите селскостопански производители често 
управляват по-големи стопанства, цялата площ следва да подлежи на ограничения. 
Все пак определянето на доброволен таван може да бъде полезно. Всички 
допълнителни критерии за допустимост по схемата за млади селскостопански 
производители следва да са доброволни, а не да водят до ненужни административни 
процедури.

Изменение 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки определят 
ограничение, което може да достигне 
минимум 50 хектара, което осигурява 
гъвкавост за държавите членки да  
увеличат допълнително тази 
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стойност, така че да достигне поне 
до 2% от националния пакет.

Or. en

Изменение 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки определят 
ограничение, което може да достигне 
максимум 100 хектара.

Or. en

Изменение 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки определят 
максимално ограничение от 100 
хектара за включване в 
приложението.

Or. ro

Изменение 1980
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки определят 
ограничение, което не може да 
превишава 100 хектара.

Or. fr

Изменение 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които 
се вземат предвид:

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки определят 
максимално ограничение от 100 
хектара. 

Or. ro

Изменение 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато прилагат първа алинея, 
държавите членки спазват следните 
максимални ограничения на броя 
активирани права на плащане, които се 
вземат предвид:

Когато прилагат вариантите от
първото и второто тире на 
предходната алинея, държавите членки 
спазват следните максимални 
ограничения на броя активирани права 
на плащане, които се вземат предвид:

Or. fr
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Изменение 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-ниска или равна 
на 25 хектара — максимум 25;

заличава се

Or. en

Изменение 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-ниска или равна 
на 25 хектара — максимум 25;

заличава се

Or. en

Изменение 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в държавите членки, в които заличава се
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средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-ниска или равна 
на 25 хектара — максимум 25;

Or. en

Изменение 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-ниска или равна 
на 25 хектара — максимум 25;

заличава се

Or. ro

Изменение 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-голяма от 
25 хектара — максимум, който е 
равен най-малко на 25 и най-много на 
средната големина.

заличава се

Or. en
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Изменение 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-голяма от 
25 хектара — максимум, който е 
равен най-малко на 25 и най-много на 
средната големина.

заличава се

Or. en

Изменение 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-голяма от 
25 хектара — максимум, който е 
равен най-малко на 25 и най-много на 
средната големина.

заличава се

Or. en

Изменение 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в държавите членки, в които 
средната големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI е по-голяма от 
25 хектара — максимум, който е 
равен най-малко на 25 и най-много на 
средната големина.

заличава се

Or. ro

Изменение 1991
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималната площ, отговаряща на 
условията за плащането, посочено в 
настоящата глава, не е по-голяма от 
100 хектара на стопанство.

Or. en

Изменение 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 по отношение на 
условията, при които юридическо 
лице може да се счита за отговарящо 
на условията за получаване на 
плащането, посочено в параграф 1, по-
специално прилагането на 

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 по отношение на 
разпоредбите за изчисляване на 
плащането, отпускано на юридическо 
лице за млад селскостопански 
производител по смисъла на параграф 
2а.
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ограничението по отношение на 
възрастта, предвидено в параграф 2, 
буква б) към едно или повече 
физически лица, които участват в 
юридическото лице.

Or. fr

Изменение 1993
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 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки използват 
процент от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, който е най-
много 2 %. Те нотифицират Комисията 
до 1 август 2013 г. за изчисления 
процент, който е необходим за 
финансиране на това плащане.

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки използват 
процент от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, който 
надвишава 4 %. Те нотифицират 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
изчисления процент, който е необходим 
за финансиране на това плащане.

Or. it

Обосновка

Процентът на финансирането трябва да бъде увеличен, за да не се дискриминират 
младите хора и жените, които желаят да се занимават със земеделие.

Изменение 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки използват 

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки използват 
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процент от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, който е най-
много 2 %. Те нотифицират Комисията 
до 1 август 2013 г. за изчисления 
процент, който е необходим за 
финансиране на това плащане.

процент от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, който е най-
много 4 %. Те нотифицират Комисията 
до 1 август 2013 г. за изчисления 
процент, който е необходим за 
финансиране на това плащане.

Or. ro

Изменение 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки използват 
процент от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, който е най-
много 2 %. Те нотифицират Комисията 
до 1 август 2013 г. за изчисления 
процент, който е необходим за 
финансиране на това плащане.

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки използват 
процент от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, който не е по-
нисък от 1% и не е по-висок от 2 %. Те 
нотифицират Комисията до 
1 август 2013 г. за изчисления процент, 
който е необходим за финансиране на 
това плащане.

Or. en

Изменение 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки използват 
процент от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, който е най-
много 2 %. Те нотифицират Комисията 
до 1 август 2013 г. за изчисления 
процент, който е необходим за 

За финансиране на плащането, посочено 
в член 36, държавите членки могат да
използват процент от годишния 
национален таван, посочен в 
приложение II, който не надвишава 2 %. 
Те нотифицират Комисията до 
1 август 2013 г. за изчисления процент, 
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финансиране на това плащане. който е необходим за финансиране на 
това плащане.

Or. de

Изменение 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 август 2016 г. държавите членки 
могат да преразгледат изчисления си 
процент, като тази промяна влиза в 
сила от 1 януари 2017 г. Те уведомяват 
Комисията за преразгледания процент 
до 1 август 2016 г.

До 15 октомври всяка година, считано 
от 2014 г., държавите членки могат да 
намалят изчисления си процент въз 
основа на заявленията, подадени за 
тази година. Те уведомяват Комисията 
за преразгледания процент до 15 
октомври всяка година.

Or. es

Обосновка

Това изменение гарантира по-ефективното използване на предоставяното годишно 
финансиране в рамките на схемата за плащания за млади селскостопански 
производители, като се гарантира използването на максималната определена сума,  
избягвайки по този начин неусвояването на средства.

Изменение 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 август 2016 г. държавите членки 
могат да преразгледат изчисления си 
процент, като тази промяна влиза в 
сила от 1 януари 2017 г. Те уведомяват 
Комисията за преразгледания процент 

До 15 октомври всяка година, считано 
от 2014 г., държавите членки могат да 
намалят изчисления си процент въз 
основа на заявленията, подадени за 
тази година. Те уведомяват Комисията 
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до 1 август 2016 г. за преразгледания процент до 15 
октомври всяка година.

Or. es

Обосновка

Ако са получени по-малко заявления от очакваното при договарянето на 
необходимото финансиране за схемата, тогава няма да бъде изразходвано цялото 
налично финансиране.

Изменение 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 1 август 2016 г. държавите членки 
могат да преразгледат изчисления си 
процент, като тази промяна влиза в сила 
от 1 януари 2017 г. Те уведомяват 
Комисията за преразгледания процент 
до 1 август 2016 г.

До 1 август всяка година държавите 
членки могат да преразгледат 
изчисления си процент, като тази 
промяна влиза в сила от следващата 
година. Те уведомяват Комисията за 
преразгледания процент до 1 август на 
годината преди влизането в сила на 
преразгледания процент.

Or. en

Изменение 2000
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 37 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга максимума от 2 %,
определен в параграф 1, когато общият 
размер на плащането, за което са 
подадени заявления в дадена държава 

2. Без да се засяга цифрата 4 %, 
определена в параграф 1, когато общият 
размер на плащането, за което са 
подадени заявления в дадена държава 
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членка през определена година, 
превиши определения в параграф 4 
таван и когато този таван е по-нисък от 
2 % от годишния национален таван, 
определен в приложение II, държавите 
членки прилагат линейно намаление на 
всички плащания, отпускани на всички 
селскостопански производители в 
съответствие с член 25.

членка през определена година, 
превиши определения в параграф 4 
таван и когато този таван е по-нисък от 
4 % от годишния национален таван, 
определен в приложение II, държавите 
членки прилагат линейно намаление на 
всички плащания, отпускани на всички 
селскостопански производители в 
съответствие с член 25.

Or. it

Изменение 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга максимума от 2 %, 
определен в параграф 1, когато общият 
размер на плащането, за което са 
подадени заявления в дадена държава 
членка през определена година, 
превиши определения в параграф 4 
таван и когато този таван е по-нисък от 
2 % от годишния национален таван, 
определен в приложение II, държавите 
членки прилагат линейно намаление на 
всички плащания, отпускани на всички 
селскостопански производители в 
съответствие с член 25.

2. Когато общият размер на плащането, 
за което са подадени заявления в дадена 
държава членка през определена година, 
превиши определения в параграф 4 
таван и когато този таван е по-нисък от 
2 % от годишния национален таван, 
определен в приложение II, държавите 
членки прилагат линейно намаление на 
всички плащания, отпускани на всички 
селскостопански производители в 
съответствие с член 25 в рамките на 
тавана от 2%, определен в параграф 1.

Or. es

Изменение 2002
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на изчисления процент, 
който е нотифициран от държавите 
членки съгласно параграф 1, 
посредством актове за изпълнение
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за плащането по 
член 36. Въпросните актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

4. Въз основа на изчисления процент, 
който е нотифициран от държавите 
членки съгласно параграф 1, Комисията 
ще бъде оправомощена в 
съответствие с член 55 да приема 
делегирани актове за определянето на 
годишна база на съответния таван за 
плащането по член 36.

Or. de

Обосновка

Определянето на таван за плащанията за млади селскостопански производители не е 
чисто техническо решение.

Изменение 2003
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 37 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37a 
Общи разпоредби за управлението на 

риска
1. Държавите членки могат да 
покриват:
а) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители или групите 
селскостопански производители, за 
премиите за застраховка на 
реколтата, животните и 
растенията срещу икономически 
загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични събития, в случай на 
болести по животните или по 
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растенията или нашествие от 
вредители;
б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на финансови обезщетения 
на селскостопанските производители 
за икономически загуби, причинени от 
появата на болест по животните 
или по растенията, от екологична 
катастрофа или неблагоприятни 
климатични събития, включително и 
суша;
в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове или застраховки за 
предоставяне на обезщетения на 
селскостопански производители, 
които търпят сериозен спад в 
техните доходи.
2. За целите на параграф 1, букви б) и 
в), „взаимоспомагателен фонд“ 
означава схема, акредитирана от 
държава членка съгласно 
националното законодателство, 
целяща застраховане на членуващите 
селскостопански производители, 
като по нея се изплащат 
обезщетения на членуващите 
селскостопански производители, 
претърпели икономически загуби, 
причинени от появата на болест по 
животните или по растенията, от 
екологична катастрофа или 
неблагоприятни климатични 
събития, или на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.
3. Държавите членки гарантират, че 
се избягва свръхкомпенсация в 
резултат на комбинирането на 
настоящата помощ с други 
финансови инструменти на 
национално равнище или на 
равнището на ЕС или с частни 
застрахователни схеми. При 
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изчисляване равнището на доходите 
на селскостопанските производители 
ще се взема предвид и директното 
подпомагане на доходите, получено по 
линия на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията 
(по-нататък наричан „ЕФПГ“).
4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно 
минималния и максималния срок на 
търговските заеми за 
взаимоспомагателните фондове, 
посочени в член 37в, параграф 3, буква 
б) и член 37г, параграф 4.
5. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
средносрочен преглед относно 
прилагането на мярката за 
управление на риска и предлага, при 
необходимост, подходящи 
законодателни предложения за 
подобрение.

Or. it

Изменение 2004
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 37 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37б 
Застраховане на реколтата, 
животните и растенията

Член 37б 
1. Помощ съгласно член 37а, параграф 
1, буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуби, причинени от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или 
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от нашествие на вредители, както и 
за приемането на мярка в 
съответствие с Директива 
2000/29/ЕО за ликвидиране или 
ограничаване на болест или 
вредители по растенията, които 
водят до намаляване на годишната 
продукция с над 30 % в сравнение със 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител. 
Средната годишна продукция се 
изчислява, като се използват 
показателите за предходния 
тригодишен период или предходния 
петгодишен период и като се 
изключат най-високите и най-
ниските показатели или, при 
надлежно обосновани извънредни 
обстоятелства, като се използват 
показателите за конкретна година от 
предходните пет години.
Измерването на степента на 
причинената загуба може да се 
приспособи спрямо конкретните 
характеристики на всеки тип 
продукт, като се използват:
а) биологични показатели 
(количество на загубената биомаса) 
или еквиваленти показатели за 
загубен добив, установени на 
равнището на стопанствата, на 
местно, регионално или национално 
равнище или
б) свързани с времето показатели 
(количество на валежите, 
температура и др.), установени на 
местно, регионално или национално 
равнище.
2. Настъпването на 
неблагоприятното климатично 
събитие, появата на болест по 
животните или по растенията или 
нашествието на вредители трябва да 
бъде официално признато като 
такова от компетентния орган на 
съответната държава членка. 
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Когато е целесъобразно, държавите 
членки могат предварително да 
установят критерии, при 
изпълнението на които да се счита, 
че е направено такова официално 
признаване.
3. Застрахователните плащания 
покриват най-много общия размер на 
разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37а, 
параграф 1, буква а), и не изискват, 
нито са свързани с определянето на 
вида или количеството на бъдещото 
производство. Държавите членки 
могат да ограничат размера на 
премията, която отговаря на 
условията за отпускане на помощ, 
като приложат подходящи тавани.

Or. it

Изменение 2005
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 37 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37в 
Взаимоспомагателни фондове за 

болести по животните и по 
растенията и за екологични 

катастрофи, както и за 
неблагоприятни климатични 

събития
За да отговаря на условията за 
подпомагане, съответният 
взаимоспомагателен фонд:
а) е акредитиран от компетентния 
орган в съответствие с националното 
законодателство;
б) провежда прозрачна политика по 
отношение на плащанията във фонда 
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и тегленето на средства от фонда;
в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения.
2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление 
на взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускането на 
компенсаторни плащания за 
селскостопанските производители в 
случай на криза или за управлението и 
мониторинга на спазването на тези 
правила. Държавите членки могат да 
решат да допълнят 
взаимоспомагателните фондове със 
застрахователни схеми.
3. Финансовите вноски, посочени в 
член 37а, параграф 1, буква б), могат 
да се отнасят единствено до:
а) административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателния 
фонд, разпределени дегресивно за 
период от максимум три години,
б) сумите, платени от 
селскостопанските производители за 
създаването на взаимоспомагателния 
фонд. Освен това, финансовите 
вноски могат да се отнасят до 
лихвата по търговските заеми, взети 
от взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители 
в случай на криза.
Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.
4. По отношение на болестите по 
животните финансова компенсация 
по член 37а, параграф 1, буква б) може 
да се предостави само във връзка с
болестите, упоменати в списъка на 
болести по животните, съставен от 
Световната организация за 
здравеопазване на животните, и/или в 
приложението към Решение 
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90/424/ЕИО, както и във връзка с  
болести по пчелите.
5. Държавите членки могат да 
ограничат разходите, които 
отговарят на условията за 
получаване на финансова помощ, като 
приложат:
а) тавани за всеки фонд,
б) подходящи единични тавани.

Or. it

Изменение 2006
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 37 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37г 
Инструмент за стабилизиране на 

доходите
1. Подпомагането по член 37а, 
параграф 1, буква в) може да се 
отпуска при условие че спадът в 
доходите надхвърля 30 % от 
средногодишния доход на отделния 
селскостопански производител за 
предходния тригодишен период или 
усреднената сума за три години на 
база предходния петгодишен период, 
като се изключват най-високият и 
най-ниският показател. За целите на 
член 37а, параграф 1, буква в) под 
доход се разбира сумата на 
приходите, които селскостопанският 
производител получава от пазара, 
включително всички форми на 
публично подпомагане, като се 
приспаднат разходите за 
производствени ресурси. Плащанията 
за селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове или от 
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застраховки не компенсират повече 
от 70 % от загубата на доходи. За да 
отговаря на условията за 
подпомагане, съответният 
взаимоспомагателен фонд:
а) е акредитиран от компетентния 
орган в съответствие с националното 
законодателство;
б) провежда прозрачна политика по 
отношение на плащанията във фонда 
и тегленето на средства от фонда;
в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения.
2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление 
на взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускането на 
компенсаторни плащания за 
селскостопанските производители в 
случай на криза или за управлението и 
мониторинга на спазването на тези 
правила.
3. Помощта по член 37а, параграф 11 
буква в) може да бъде под формата на 
финансова вноска за плащанията на 
селскостопанските производители 
във взаимоспомагателния фонд. 
Държавите членки определят 
правилата за регламентиране на 
вноските на селскостопанските 
производители във фонда.

Or. it

Изменение 2007
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 37 д (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37д 
Финансови разпоредби

1. С цел финансиране на плащането, 
посочено в член 37а, държавите 
членки могат да решат до 
1 август 2013 г. да използват до 7 % 
от своя годишен национален таван, 
посочен в приложение II.
Решението по първа алинея се 
нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
До 1 август 2015 г. и 1 август 2017 г. 
държавите членки могат да 
преразгледат своите решения, като 
тази промяна влиза в сила от 
следващата година. Те уведомяват за 
преразгледания процент до 1 август 
на годината преди влизането в сила 
на преразгледания процент.
2. В съответствие с процента от 
националния таван, който се използва 
от държавите членки съгласно 
параграф 1, посредством актове за 
изпълнение Комисията определя на 
годишна база съответния таван за 
това плащане. Въпросните актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. it

Изменение 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предоставят 
обвързано с производството 
подпомагане на селскостопанските 
производители в съответствие с 
условията, определени в настоящата 
глава:

Държавите членки могат да предоставят 
обвързано с производството 
подпомагане на селскостопанските 
производители в съответствие с 
условията, определени в настоящата 
глава: Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска 
единствено на:

Or. en

Изменение 2010
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 1 не се прилага по 
отношение на кооперативите или 
други юридически лица, чиито членове 
са се обединили в едно стопанство 
или които обединяват няколко 
бенефициенти на директни 
плащания, и които получават и 
насочват плащанията, преди да ги 
разпределят изцяло между членовете 
си, които, в качеството си на 
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физически лица, трябва да отговарят 
на условията по параграф 1.

Or. de

Обосновка

При определянето на горна граница трябва да се избягват ситуации, при които се 
прилагат намаления за кооперативи и други подобни субекти. С оглед по-нататъшно 
повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство, кооперативните 
форми на земеделие придобиват все по-голямо значение.

Изменение 2011
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска по 
отношение на продуктите, посочени 
в приложение I на Договора (ДЕС и 
ДФЕС), с изключение на рибните 
продукти.

Or. it

Изменение 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 

заличава се
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млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Or. pl

Обосновка

Този член, заедно с други разпоредби на настоящия регламент, въвежда достатъчно 
ясни правила за определяне на културите, отговарящи на условията за получаване на 
обвързано с производството подпомагане. Освен това, поддържането на затворен 
списък не съответства на текущата насока на реформата на Общата 
селскостопанска политика и подкопава целите на Общата организация на 
селскостопанския пазар.

Изменение 2013
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

заличава се

Or. pl
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Изменение 2014
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо,
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

заличава се

Or. it

Изменение 2015
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 

заличава се
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кратък цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2016
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

заличава се

Or. en

Изменение 2017
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 

заличава се
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млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо,
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Or. fr

Изменение 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

заличава се

Or. en

Изменение 2019
Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството заличава се
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подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Държавите членки въвеждат 
подходящи критерии за отпускане на 
обвързано с производството 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да се осигурява по-висока степен на гъвкавост при 
прилагането на обвързаното с производството подпомагане.
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Изменение 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска за 
всеки сектор на селскостопанската 
дейност и за дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. es

Изменение 2022
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
секторите за растителна и 
животинска продукция.
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тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Or. sk

Изменение 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
сектори и производства, определени от 
всяка държава членка измежду 
изброените в приложение I от 
Договора;

Or. en

Изменение 2024
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството Обвързаното с производството 
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подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства:
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

подпомагане може да се отпуска на 
производствата, посочени в 
приложение I на Договора (ДЕС и 
ДФЕС), с изключение на рибните 
продукти.

Or. it

Изменение 2025
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 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
секторите и производствата, 
посочени в приложение I на Договора, 
с изключение на рибните продукти.

Or. it

Обосновка

Премахването на подробния списък на секторите, в които може да се предоставя 
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обвързано с производството подпомагане, ще осигури на държавите членки по-голяма 
степен на гъвкавост и ще опрости изпълнението. Правилата предвиждат, че 
помощта е предназначена за икономически уязвимите сектори и че обхватът на тази 
подкрепа се определя от обстоятелствата.

Изменение 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
секторите, определени от всяка 
държава членка, от тези, които са 
изброени в приложение I към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.

Or. ro

Изменение 2027
Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства:
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска от 
държавите членки на секторите и 
производствата, изброени в 
приложение I към Договора за 
функционирането на Европейския 
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картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

съюз, което включва: зърнените 
култури, включително твърда 
пшеница, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. fr

Изменение 2028
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства:
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
всички сектори на селското 
стопанство или на региони от 
държава членка, в които специфични 
видове селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
се сблъскват с определени трудности 
и са особено важни от икономическа 
и/или социална и/или екологична 
гледна точка.

.

Or. lv
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Изменение 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: ориз, 
мляко и млечни продукти, овче и козе 
месо, както и говеждо и телешко месо.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане следва да се предоставя за същите 
продукти, които са посочени понастоящем.  Целта на използването на обвързано с 
производството подпомагане следва принципно да се ограничава до подпомагането на 
екстензивното животновъдство и млекопроизводството в райони, застрашени от 
изоставяне, където производствените алтернативи са много ограничени, по-
специално за да се компенсира ефектът на преразпределението в резултат на 
преминаването към модела на регионалните плащания, който се отразява 
неблагоприятно върху тези видове производства.

Изменение 2030
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството Обвързаното с производството 
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подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
бобови протеинови култури, бобови 
растения, лен, ленени семена, коноп, 
ориз, черупкови плодове, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, лози,
сух фураж, хмел, цикория и плодове и 
зеленчуци.

Or. en

Изменение 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, картофи за 
консумация, картофи за обработка,
мляко и млечни продукти, семена, овче 
и козе месо, говеждо и телешко месо, 
свинско и птиче месо, яйца, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. en
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Изменение 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
бобови растения за фураж, лен, коноп, 
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
семена, овче месо и овче мляко, козе 
месо и козе мляко, говеждо и телешко 
месо, маслиново масло и трапезни 
маслини, пчеларство, копринени буби, 
сух фураж, хмел, захарно цвекло, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, включително трапезни 
картофи, памук, тютюн и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация.

Or. es

Обосновка

Списъкът на секторите следва да се разшири и, при необходимост, държавите членки 
следва да могат да добавят сектори, изпитващи затруднения, или сектори със 
специално социално-икономическо или екологично значение от национална гледна 
точка.

Изменение 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
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зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, плодове и зеленчуци, дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, 
отглеждане на лозя (за производство 
на вино и десертно грозде), 
пчеларство и домашни птици, зайци 
и свиневъдство.

Or. es

Изменение 2034
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
бобови растения за фураж, соя, лен, 
коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче, свинско и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
бобови растения за фураж, соя, лен, 
коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо, 
тютюн, маслиново масло, копринени 
буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло и трапезни маслини, копринени 
буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, памук, тютюн и дървесни 
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ротация. култури с кратък цикъл на ротация, 
включително евкалипт и лъчист бор.

Or. es

Изменение 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло и трапезни маслини, копринени 
буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци, памук, тютюн и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация.

Or. es

Изменение 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
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картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

картофи за нишесте, тютюн, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
домашни птици, свине, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. en

Изменение 2039
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско и 
птиче месо, яйца, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. en

Изменение 2040
Eric Andrieu

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
твърда пшеница,  протеинови култури, 
бобови растения, лен, коноп, ориз, 
черупкови плодове, картофи за нишесте, 
мляко и млечни продукти, семена, овче 
и козе месо, говеждо и телешко месо, 
конско месо, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. fr

Изменение 2041
José Bové

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
вино, хмел, тютюн, захарно цвекло, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. fr
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Изменение 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, други 
подотрасли на животновъдния 
сектор (например, производството на 
свинско месо), маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. en

Изменение 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови и 
фуражни бобови растения, лен, коноп, 
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
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говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

семена, овче и козе месо, говеждо и 
телешко месо, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. fr

Изменение 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
семена, овче и козе месо, говеждо и 
телешко месо, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2045
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството Обвързаното с производството 
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подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, тютюн, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. pl

Изменение 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо,
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2047
Robert Dušek
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо,
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2048
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо,
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.
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Or. en

Изменение 2049
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, свинско месо,
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация.

Or. en

Изменение 2050
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, еленско месо 



PE494.491v01-00 94/191 AM\909525BG.doc

BG

масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

от домашни елени, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. en

Изменение 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж,
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация, пчелни продукти и 
медицински и ароматни растения.

Or. ro

Изменение 2052
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството Обвързаното с производството 
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подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства:
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
пчелни продукти и медицински и 
ароматни растения, хмел, захарно 
цвекло, захарна тръстика и цикория, 
плодове и зеленчуци и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация.

Or. fr

Изменение 2053
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация, както и продукти, 
предназначени за ползване по 
официални схеми за качество, като 
например биологичното земеделие.

Or. fr
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Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане е важно за икономическото и 
териториалното развитие, за да се запазят равнищата на производство в 
съответните сектори.

Изменение 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и продукти: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, както и плодове и 
зеленчуци.

Or. pt

Изменение 2055
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните кредити, 
предназначени за обвързаните с 
производството плащания, се 
отпускат приоритетно за 
производства, при които през периода 
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2010-2013 г. са извършени  обвързани с 
производството плащания, съгласно 
членове 68, 101 и 111 от Регламент 
(ЕО) № 73/2009.

Or. fr

Изменение 2056
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързано с производството 
подпомагане може също да се 
предоставя за производства, 
обхванати от схеми за качество на 
ЕС или от схеми за качество, 
признати от държавите членки.

Or. fr

Изменение 2057
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и 
са особено важни по икономически 
и/или социални и/или екологични 
причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори и продукти, посочени в 
приложение I на Договора.

Or. it
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Изменение 2058
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори, които претърпяват определени 
трудности, или на екологично 
чувствителни райони, или в същите 
сектори – за икономически уязвими 
видове селскостопански дейности.

Or. en

Изменение 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само
на сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и 
са особено важни по икономически 
и/или социални и/или екологични 
причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
сектори или на региони от държава 
членка, които:

а) изпитват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални причини или поради техния 
островен характер и/или;

б) са особено важни за опазването или 
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подобряването на околната среда, 
климата и/или биологичното 
разнообразие.
Помощ ще се предоставя също така с 
цел насърчаване на високо качество на 
продукцията, подобряване на 
конкурентоспособността и 
насърчаване на концентрацията или 
търговската организация на 
производството в съответния 
сектор. 

Or. es

Изменение 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

В съответствие с разпоредбите на 
член 22, параграф 7 и тези на 
предходния параграф, както и с оглед 
изпълнение на обективните и 
недискриминационни критерии по 
член 20, специална помощ, под 
формата на обвързано с 
производството подпомагане съгласно 
настоящата глава, ще се отпуска за 
малки стопанства, отглеждащи едър 
рогат добитък, овце или кози, в 
държави членки или региони.
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Or. es

Обосновка

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya. Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Изменение 2061
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.
Следователно то ще бъде обект на 
специална оценка на въздействието, 
извършвана от съответните 
държави членки, и Комисията ще 
бъде информирана за него.

Or. en

Изменение 2062
Wojciech Michał Olejniczak
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини, и 
по-специално ако те допринасят за 
запазване или увеличаване на 
заетостта.

Or. pl

Изменение 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.
Селскостопанските производители, 
които получават обвързано с 
производството подпомагане, се 
освобождават от постепенно 
намаляване и определяне на горна 
граница на плащането, предвидено в 
глава 1 на дял III.

Or. en
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Изменение 2064
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически,
социални и екологични причини, 
включително опазване на климата, 
биологично разнообразие и 
подобряване на ландшафта.

Or. en

Изменение 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios
Papastamkos

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини. 
Държавите членки трябва да 
обърнат специално внимание на тези 
сектори, които са уязвими поради 
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премахване в миналото на обвързани с 
производството или специални 
плащания на ЕС.

Or. en

Изменение 2066
Katarína Neveďalová

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само на 
сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини, 
при положение че това е свързано с 
благосъстоянието на животните.

Or. sk

Изменение 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само 
на сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 

2. сектори или региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.
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социални и/или екологични причини.

Or. en

Изменение 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обвързаното с производството 
подпомагане може да се 
регионализира в отделна държава 
членка, независимо от това дали тя 
избере да прилага основното плащане 
на регионална основа.

Or. es

Обосновка

Целта е да се уточни, че обвързаното с производството подпомагане може да се 
регионализира, независимо от това дали държавата избере да прилага основното 
плащане на регионална основа. Така Каталония може да взема решения относно 
обвързаното с производството подпомагане и да го разпределя по подходящ начин 
спрямо реалните условия в областта на нейното селско стопанство.

Изменение 2069
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават права на плащане, 
предоставени в съответствие с дял III, 
глава 3, раздел 2, член 71м от 

3. селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават права на плащане, 
предоставени в съответствие с дял III, 
глава 3, раздел 2, член 71м от 
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Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с 
член 60 и член 65, четвърта алинея от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, и които 
нямат хектари, отговарящи на условията 
за подпомагане, за да активират правата 
на плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в дял III, глава 1 от 
настоящия регламент.

Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с 
член 60 и член 65, четвърта алинея от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, и които 
нямат хектари, отговарящи на условията 
за подпомагане, за да активират правата 
на плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в дял III, глава 1 от 
настоящия регламент. Не са допустими 
за финансиране обвързани с 
производството плащания за 
животновъдни стопанства с 
недостатъчно земя за абсорбиране на 
течен оборски тор и други 
неустойчиви практики.

Or. en

Изменение 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с разпоредбите на 
предходната алинея, 
селскостопанските производители в 
секторите на животновъдството, 
производството на мляко и млечни 
продукти, говеждо, овче и козе месо, 
които не притежават земята, която 
ползват за дейността си, трябва да 
имат достъп до система от 
плащания въз основа на специални 
права.

Or. es

Изменение 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
предоставят на селскостопански 
производители със специални права за 
периода 2008-2010 г. обвързано с 
производството подпомагане съгласно 
членове 60 и 65 от Регламент (ЕО) № 
73/2009, независимо от основното 
плащане, посочено в дял III, глава 1.

Or. it

Изменение 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
предоставят на селскостопански 
производители със специални права за 
2010 г. обвързано с производството 
подпомагане съгласно членове 60 и 65 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
независимо от основното плащане, 
посочено в дял III, глава 1.

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да се облекчат както проблемите с прекалено големите 
права, така и трудностите, свързани с отчитането на площите по нов модел на 
плащане.

Изменение 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки могат да 
предоставят обвързано с 
производството подпомагане на 
животновъди, които не притежават 
по-голямата част от земята, която 
ползват.

Or. es

Обосновка

Целта на това изменение е да се облекчат както проблемите с прекалено големите 
права, така и трудностите, свързани с отчитането на площите по нов модел на 
плащане.

Изменение 2074
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони.

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство, устойчиви 
земеделски практики, управление на 
околната среда и селскостопанска 
заетост във въпросните региони въз 
основа на условията по параграф 2.

Or. en

Изменение 2075
Michel Dantin
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони.

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони или за да се 
насърчат определени видове 
производство. Обвързано с 
производството подпомагане в 
областта на околната среда може да 
се отпуска до определен лимит, 
определян от държавите членки с 
оглед на дадените цели в областта на 
околната среда или въпроси, 
подлежащи на одобрение от 
Комисията.

Or. fr

Изменение 2076
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони.

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на заетост и/или
производство във въпросните региони, и 
по-специално в райони с природни 
ограничения, като например 
островните региони и най-
отдалечените региони.

Or. pt
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Изменение 2077
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони.

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони, и по-специално в 
райони с природни ограничения, като 
например най-отдалечените региони, 
както и за производствени сектори, 
създаващи работни места.

Or. fr

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане е важно за икономическото и 
териториалното развитие, за да се запазят равнищата на производство в 
съответните области.

Изменение 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони.

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони и за да се запази 
и/или увеличи производството и 
заетостта в сектора.

Or. es
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Изменение 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони.

4. Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство и заетост в 
областта на селското стопанство
във въпросните региони.

Or. fr

Изменение 2080
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случаите, в които се прилага 
член  20, държавите членки могат да 
въведат различни форми на 
финансиране за регионите, определени 
съгласно този член.

Or. pt

Изменение 2081
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случаите, в които се прилага 
член 20, държавите членки могат да 
отпускат различни суми за 
финансиране на географските райони, 
определени въз основа на този член.

Or. fr

Обосновка

Изменението предвижда регионално приложение в съответствие с член 20.

Изменение 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Обвързаното с производството 
плащане е под формата на годишно 
плащане и се отпуска в рамките на 
определени количествени граници и въз 
основа на определени площи и добиви 
или определен брой животни.

5. Обвързаното с производството 
плащане е под формата на годишно 
плащане и се отпуска в рамките на 
количествени граници и въз основа на 
обективни критерии.

Or. es

Обосновка

Следва да се осигури достатъчна гъвкавост при определянето на критериите, които 
са най-подходящи за специфичните характеристики на всеки регион и система на 
производство.

Изменение 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Обвързаното с производството 
плащане е под формата на годишно 
плащане и се отпуска в рамките на 
определени количествени граници и въз 
основа на определени площи и добиви 
или определен брой животни.

5. Обвързаното с производството 
плащане е под формата на годишно 
плащане и се отпуска в рамките на 
количествени граници.

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение предлага текст, който гарантира, че обвързаните с 
производството плащания съответстват на „синята кутия“ на СТО. Тъй като 
„жълтата кутия” предвижда достатъчно свобода на действие по отношение на 
настоящите и бъдещите ангажименти, Комисията трябва, както винаги е 
постъпвала, да остави на държавите членки възможността да отпускат помощи под 
форма по техен избор, в рамките на определените граници.

Изменение 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Обвързаното с производството 
подпомагане намалява постепенно. 
През 2019 г. то ще възлиза на не 
повече от 50% от плащанията, 
извършени през 2014 г.

Or. de

Изменение 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 2086
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. en

Изменение 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. fr
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Изменение 2088
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. en

Изменение 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината,
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. es

Изменение 2090
Marian Harkin
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. en

Изменение 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват изисквания дял от своите 
годишни национални тавани по 
приложение II за финансиране на тези 
схеми.

Or. fr

Изменение 2092
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. en

Обосновка

Процентът на обвързаното с производството подпомагане следва да бъде еднакъв в 
целия ЕС и следва да не надвишава 10%.

Изменение 2093
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 3,5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. en

Изменение 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални или регионални тавани по 
приложение II за финансиране на тези 
схеми.

Or. en

Изменение 2095
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални или регионални тавани по 
приложение II за финансиране на тези 
схеми.

Or. en

Изменение 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Процентът на националния 
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таван, посочен в параграф 1, се 
увеличава с три процентни пункта за 
тези държави членки, които решат 
да използват най-малко 3% от 
националния си таван, определен в 
приложение II, с цел подпомагане на 
производството на протеинови 
култури съгласно настоящата глава. 

Or. fr

Изменение 2097
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 
при условие че:

заличава се

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
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подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en

Изменение 2098
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 
при условие че:

заличава се

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
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параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en

Изменение 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 
при условие че:

заличава се

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 



AM\909525BG.doc 121/191 PE494.491v01-00

BG

регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане следва да се използва само при 
изключителни обстоятелства, тъй като то нарушава съществено конкуренцията 
между селскостопанските производители в различните държави членки. За държави 
членки, които преди това са използвали тази мярка, не е оправдано да продължат да я 
прилагат, което ще доведе до допълнителни нарушения в рамките на единния пазар.

Изменение 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 
при условие че:

заличава се

a) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
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за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. fr

Изменение 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 
при условие че:

заличава се

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
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от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en

Изменение 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 
при условие че:

заличава се

a) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
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параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. fr

Изменение 2103
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 20 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. bg

Изменение 2104
Iratxe García Pérez

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 20 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. es

Изменение 2105
Izaskun Bilbao Barandica



AM\909525BG.doc 125/191 PE494.491v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 20 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. es

Изменение 2106
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 20 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. en

Изменение 2107
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 
при условие че:

2. Държавите членки следва да могат 
да създават собствено равнище на 
подпомагане, което да не превишава 
тавана от 15%, посочен в  параграф 1.
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Or. en

Изменение 2108
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. it

Обосновка

Необходима е по-голяма гъвкавост, за да се гарантира, че е налице достатъчно 
финансиране за задоволяване на потребностите на държавите членки, които се 
сблъскват със затруднения при специфични видове селскостопански дейности или 
специфични селскостопански сектори, които са особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

Изменение 2109
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. en
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Изменение 2110
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. en

Изменение 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 15 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

Or. fr

Обосновка

Културите, които отговарят на условията за получаване на обвързано с 
производството подпомагане, са много важни по икономически, социални и екологични 
причини, както и с оглед на опазването на наследството. Този въпрос е толкова 
важен, че държавите членки, които смятат, че се нуждаят от това, трябва да 
получат по-голяма свобода за действие.

Изменение 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват годишния национален таван 
по приложение II:

Or. en

Изменение 2113
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват годишния национален таван 
по приложение II:

Or. en

Изменение 2114
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, при 
условие че:

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват годишния национален таван 
по приложение II:

Or. lv
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Изменение 2115
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или

заличава се

Or. en

Изменение 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или

заличава се

Or. en
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Изменение 2117
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или

заличава се

Or. en

Изменение 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия регламент; 
и/или

а) до 20% при условие че в срок до 
31 декември 2013 г. са прилагали 
схемата за единно плащане на площ 
съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия регламент; 
и/или

Or. en
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Изменение 2119
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия регламент; 
и/или

а) до 20%, ако в срок до 
31 декември 2013 г. са прилагали 
схемата за единно плащане на площ 
съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия регламент; 
и/или

Or. lv

Изменение 2120
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 

заличава се
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същия регламент.

Or. en

Изменение 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 2122
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 

заличава се
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предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en

Изменение 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от сумата, с 
която разполагат за предоставяне на 
директните плащания, предвидени в 
дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, определени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и 
в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

б) до 10% при условие че най-малко в 
продължение на една година през 
периода 2010—2013 г. са разпределили 
повече от 5 % от сумата, с която 
разполагат за предоставяне на 
директните плащания, предвидени в 
дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, определени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и 
в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en
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Изменение 2124
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от сумата, с 
която разполагат за предоставяне на 
директните плащания, предвидени в 
дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, определени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и 
в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

б) до 10%, ако най-малко в 
продължение на една година през 
периода 2010—2013 г. са разпределили 
повече от 5 % от сумата, с която 
разполагат за предоставяне на 
директните плащания, предвидени в 
дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, определени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и 
в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. lv

Изменение 2125
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от сумата, с 
която разполагат за предоставяне на 
директните плащания, предвидени в 
дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 

б) до 10% при условие че най-малко в 
продължение на една година през 
периода 2010—2013 г. са разпределили 
повече от 5 % от сумата, с която 
разполагат за предоставяне на 
директните плащания, предвидени в 
дялове III, IV и V от 
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изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, определени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и 
в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, определени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68, 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) и 
в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en

Изменение 2126
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

заличава се

Or. en



PE494.491v01-00 136/191 AM\909525BG.doc

BG

Изменение 2127
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

заличава се

Or. en

Изменение 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 

заличава се
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разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

Or. en

Изменение 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 

заличава се
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от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

Or. en

Обосновка

Процентите на обвързаното с производството подпомагане следва да бъдат еднакви 
в целия ЕС. Държавите членки не следва да имат възможността да ги превишават.

Изменение 2130
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

заличава се
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Or. en

Изменение 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

заличава се

Or. fr

Изменение 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 заличава се
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държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

Or. en

Изменение 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 

заличава се
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и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

Or. fr

Изменение 2134
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична 
сума за предоставяне на директни 
плащания, посочени в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени 
в дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в 
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 
от същия регламент, или мерките по 
глава 1, с изключение на дял IV, раздел 
6 от същия регламент, могат да 
решат да използват повече от 10 % 
от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

заличава се

Or. en
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Изменение 2135
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент или подкрепата, 
предвидена в глава 4 на дял V от този 
регламент, могат да решат да използват 
20 % от годишния национален таван по 
приложение II при одобрение от 
Комисията в съответствие с член 41.

Or. bg

Изменение 2136
Sergio Berlato

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
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повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 15 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

Or. it

Обосновка

Необходима е по-голяма гъвкавост, за да се гарантира, че е налице достатъчно 
финансиране за задоволяване на потребностите на държавите членки, които се 
сблъскват със затруднения при специфични видове селскостопански дейности или 
специфични селскостопански сектори, които са особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

Изменение 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в член 182, параграф 7 от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
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изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

Съвета от 22 октомври 2007 г. за 
установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти („Общ 
регламент за ООП“) и в дялове III, IV и 
V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

Or. en

(ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

Обосновка

Препратката към член 182, параграф 7 от Регламент (ЕО) 1234/2007 следва да се 
добави, за да може при изчисляването да се вземе предвид цялото обвързано с 
производството подпомагане съгласно член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Изменение 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
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за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, както и държавите 
членки, които са приложили 
допълнителни национални директни 
плащания, както е посочено в глава 4, 
дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009, и 
отделни плащания, могат да решат да 
използват 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

Or. en

Обосновка

На всички държави членки следва да бъдат предоставени еднакви възможности за 
определяне на максимален процент за обвързаното с производството подпомагане, за 
да се предотврати нарушаването на конкуренцията.

Изменение 2139
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
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Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41. Този параграф следва да бъде 
отменен най-късно до 2016 г.

Or. en

Изменение 2140
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Процентът на националните 
тавани, посочени в параграфи 1–3, се 
увеличава с три пункта за тези 
държави членки, които решат да 
използват най-малко 3% от техния 
национален таван, определен в 
приложение II, с цел подпомагане на 
производството на протеинови 
култури по настоящата глава.

Or. en

Обосновка

Производството на протеинови култури в ЕС, което в момента е недостатъчно, 
следва да бъде насърчавано в рамките на доброволното обвързано с производството 
подпомагане и, следователно, при спазване на международните задължения на ЕС в 
рамките на СТО.
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Изменение 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 август 2016 г. 
държавите членки могат да 
преразгледат своето решение съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 и да решат, 
считано от 2017 г.:

заличава се

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграфи 1 и 2, в 
определените в тях ограничения, ако 
е приложимо, и, по целесъобразност, 
да изменят условията за отпускане 
на подпомагането;
б) да намалят използвания процент за 
финансирането на обвързаното с 
производството подпомагане и, по 
целесъобразност, да изменят 
условията за отпускане на 
подпомагането;
в) да преустановят отпускането на 
подпомагане по настоящата глава.

Or. fr

Изменение 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и 
да решат, считано от 2017 г.:

4. В срок до 1 август всяка година
държавите членки могат да 
преразгледат своето решение съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 и да решат, считано 
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от следващата година:

Or. es

Изменение 2143
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и 
да решат, считано от 2017 г.:

4. В срок до 1 август всяка година
държавите членки могат да 
преразгледат своето решение съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 и да решат, считано 
от следващата година:

Or. bg

Изменение 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и 
да решат, считано от 2017 г.:

4. В срок до 1 август 2015 г. и/или 1 
август 2017 г. държавите членки могат 
да преразгледат своето решение 
съгласно параграфи 1, 2 и 3 и да решат, 
считано от следващата година:

Or. en

Изменение 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и 
да решат, считано от 2017 г.:

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграф 1 и да 
решат, считано от 2017 г.:

Or. en

Изменение 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и 
да решат, считано от 2017 г.:

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграф 1 и да 
решат, считано от 2017 г.:

Or. en

Изменение 2147
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и 
да решат, считано от 2017 г.:

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 
членки могат да преразгледат своето 
решение съгласно параграф 1 и да 
решат, считано от 2017 г.:

Or. en

Изменение 2148
Diane Dodds, James Nicholson
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграфи 1 и 2, в 
определените в тях ограничения, ако е 
приложимо, и, по целесъобразност, да 
изменят условията за отпускане на 
подпомагането;

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграф 1, в определените в 
тях ограничения, ако е приложимо, и, по 
целесъобразност, да изменят условията 
за отпускане на подпомагането;

Or. en

Изменение 2149
Alyn Smith

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграфи 1 и 2, в 
определените в тях ограничения, ако е 
приложимо, и, по целесъобразност, да 
изменят условията за отпускане на 
подпомагането;

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграф 1, в определените в 
тях ограничения, ако е приложимо, и, по 
целесъобразност, да изменят условията 
за отпускане на подпомагането;

Or. en

Изменение 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграфи 1 и 2, в 
определените в тях ограничения, ако е 
приложимо, и, по целесъобразност, да 

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграфи 1, 2 и 3, в 
определените в тях ограничения, ако е 
приложимо, и, по целесъобразност, да 
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изменят условията за отпускане на 
подпомагането;

изменят условията за отпускане на 
подпомагането;

Or. es

Изменение 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграфи 1 и 2, в 
определените в тях ограничения, ако е 
приложимо, и, по целесъобразност, да 
изменят условията за отпускане на 
подпомагането;

a) да увеличат процента, определен 
съгласно параграфи 1, 2 и 3, в 
определените в тях ограничения, ако е 
приложимо, и, по целесъобразност, да 
изменят условията за отпускане на 
подпомагането;

Or. es

Обосновка

Това изменение изисква по-голяма гъвкавост с оглед постигане на по-предпазлив 
подход при първоначалния етап на проектиране на мерките. За тези мерки може да се 
предостави по-голямо финансиране на по-късен етап, въз основа на резултатите, 
получени през предходните години, ако се установи, че търсенето е по-голямо от 
първоначално очакваното и може да се разшири така, че да обхване области, които 
първоначално не са били обхванати.

Изменение 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въз основа на взетото от всяка 
държава членка решение съгласно 
параграфи 1—4 за това каква част от 
националния таван да се използва, 

заличава се
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посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за подпомагането. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. fr

Изменение 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въз основа на взетото от всяка 
държава членка решение съгласно 
параграфи 1—4 за това каква част от 
националния таван да се използва, 
посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за подпомагането. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

5. Въз основа на взетото от всяка 
държава членка решение съгласно 
параграф 1 за това каква част от 
националния таван да се използва, 
посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за подпомагането. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56,
параграф 2.

Or. en

Изменение 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въз основа на взетото от всяка 
държава членка решение съгласно 
параграфи 1—4 за това каква част от 
националния таван да се използва, 

5. Въз основа на взетото от всяка 
държава членка решение съгласно 
параграфи 1 и 2 за това каква част от 
националния таван да се използва, 
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посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за подпомагането. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за подпомагането. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2155
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въз основа на взетото от всяка 
държава членка решение съгласно 
параграфи 1—4 за това каква част от 
националния таван да се използва, 
посредством актове за изпълнение
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за подпомагането.
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

5. Въз основа на взетото от всяка 
държава членка решение съгласно 
параграфи 1—4 за това каква част от 
националния таван да се използва, 
Комисията е оправомощена в 
съответствие с член 55 да приема 
делегирани актове за определяне на 
годишна база на съответния таван за 
подпомагането.

Or. de

Обосновка

Определянето на тавана за доброволно, обвързано с производството подпомагане не е 
чисто техническо решение.

Изменение 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 39 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а 
Незадължителна допълнителна 

национална подкрепа
1. Държавите членки, които решат 
да въведат доброволно, обвързано с 
производството подпомагане в 
сектора за отглеждане на крави с 
бозаещи телета съгласно член 38, 
могат да предоставят допълнителна 
национална премия на 
селскостопанските производители за 
допълване на обвързаното с 
производството подпомагане, което 
те получават за същата календарна 
година.
2. Държавите членки информират 
селскостопанските производители за 
условията, регламентиращи 
отпускането на тази допълнителна 
национална подкрепа, по същото 
време и използвайки същите условия 
като тези, които регламентират 
уведомяването относно обвързаното с 
производството подпомагане.

Or. fr

Изменение 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 заличава се
Нотифициране
1. Решенията по член 39 се 
нотифицират на Комисията до 
датата, посочена в същия член, и, 
освен решението, посочено в член 39, 
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параграф 4, буква в), нотифицирането 
включва информация относно 
целевите региони, избраните видове 
селскостопански практики или 
сектори и равнището на 
отпусканото подпомагане.
2. Решенията, посочени в член 39, 
параграфи 2 и 3, или, по 
целесъобразност, в член 39, 
параграф 4, буква а), включват също 
така подробно описание на 
конкретната ситуация в целевия 
регион и на специфичните 
характеристики на видовете 
селскостопански практики или 
конкретните селскостопански 
сектори, поради които посоченият в 
член 39, параграф 1 процент е 
недостатъчен, за да се преодолеят 
трудностите, посочени в член 38, 
параграф 2, и които обуславят 
завишеното равнище на подпомагане.

Or. en

Изменение 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Решенията по член 39 се нотифицират 
на Комисията до датата, посочена в 
същия член, и, освен решението, 
посочено в член 39, параграф 4, 
буква в), нотифицирането включва 
информация относно целевите региони, 
избраните видове селскостопански 
практики или сектори и равнището на 
отпусканото подпомагане.

1. Решенията по член 39 се нотифицират 
на Комисията до датата, посочена в 
същия член, и, освен решението, 
посочено в член 39, параграф 4, 
буква в), нотифицирането включва 
информация относно целевите региони, 
избраните видове селскостопански 
практики или сектори и равнището на 
отпусканото подпомагане и 
настоящите равнища на 
производство в съответния(ите) 
сектор(и) и регион(и).
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Or. en

Обосновка

Следва да бъдат въведени предпазни мерки, за да се гарантира, че обвързаното с
производството подпомагане се отпуска само в необходимата степен за създаването 
на стимули за поддържане на настоящите равнища на производство в съответните 
региони.

Изменение 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Решенията, посочени в член 39, 
параграфи 2 и 3, или, по 
целесъобразност, в член 39, параграф 4, 
буква а), включват също така подробно 
описание на конкретната ситуация в 
целевия регион и на специфичните 
характеристики на видовете 
селскостопански практики или 
конкретните селскостопански сектори, 
поради които посоченият в член 39, 
параграф 1 процент е недостатъчен, за 
да се преодолеят трудностите, посочени 
в член 38, параграф 2, и които обуславят 
завишеното равнище на подпомагане.

2. Посочените решения или, по 
целесъобразност, решенията, 
предвидени в член 39, параграф 2, 
буква а), включват също така подробно 
описание на конкретната ситуация в 
целевия регион и на специфичните 
характеристики на видовете 
селскостопански практики или 
конкретните селскостопански сектори, 
поради които посоченият в член 39, 
параграф 1 процент е недостатъчен, за 
да се преодолеят трудностите, посочени 
в член 38, параграф 2, и които обуславят 
завишеното равнище на подпомагане.

Or. en

Изменение 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Решенията по член 39 се нотифицират 
на Комисията до датата, посочена в 
същия член, и, освен решението, 

1. Решенията по член 39 се нотифицират 
на Комисията до датата, посочена в 
същия член, и, освен решението, 
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посочено в член 39, параграф 4,
буква в), нотифицирането включва 
информация относно целевите региони, 
избраните видове селскостопански 
практики или сектори и равнището на 
отпусканото подпомагане.

посочено в член 39, буква в), 
нотифицирането включва информация 
относно целевите региони, избраните 
видове селскостопански практики или 
сектори и равнището на отпусканото 
подпомагане.

Or. en

Изменение 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Решенията, посочени в член 39, 
параграфи 2 и 3, или, по 
целесъобразност, в член 39, 
параграф 4, буква а), включват също 
така подробно описание на 
конкретната ситуация в целевия 
регион и на специфичните 
характеристики на видовете 
селскостопански практики или 
конкретните селскостопански 
сектори, поради които посоченият в 
член 39, параграф 1 процент е 
недостатъчен, за да се преодолеят 
трудностите, посочени в член 38, 
параграф 2, и които обуславят 
завишеното равнище на подпомагане.

2. До 1 август на годината, следваща 
първата година от прилагането на 
тази подкрепа, и до 1 август  
Комисията се информира за всички 
промени по отношение на равнищата 
на производство в сектора(ите) и 
региона(ите), където е въведено  
обвързано с производството 
подпомагане.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане следва да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създадат стимули за запазване на настоящите 
равнища на производство в съответните региони.

Изменение 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Одобрение от Комисията
1. Посредством акт за изпълнение 
Комисията одобрява решението по 
член 39, параграф 3 или, по 
целесъобразност, по член 39, 
параграф 4, буква а), когато е доказана 
една от следните нужди във 
въпросния регион или сектор:
a) необходимостта да се поддържа 
определено равнище на специфично 
производство поради липса на 
алтернативи и да се намали риска от 
изоставяне на производството и 
свързаните с това социални и/или 
екологични проблеми;
б) необходимостта да се осигури 
постоянно снабдяване на местната 
преработвателна промишленост, 
като по този начин се избегнат 
отрицателните социални и 
икономически последици от всяко 
произтичащо преструктуриране;
в) необходимостта да се компенсират 
недостатъците, които засягат 
селскостопанските производители в 
конкретния сектор в резултат на 
продължаващи смущения на 
съответния пазар;
г) необходимостта от намеса, когато 
съществуването на някакво друго 
подпомагане, което е на 
разположение по настоящия 
регламент, Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] или по която и да било 
одобрена схема за държавни помощи, 
се счита за недостатъчно, за да 
отговори на нужните, посочени в 
букви а), б) и в).
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2. Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема правила относно 
процедурата за оценяване и 
одобряване на решенията по 
параграф 1. Въпросните актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством акт за изпълнение
Комисията одобрява решението по
член 39, параграф 3 или, по 
целесъобразност, по член 39, 
параграф 4, буква а), когато е доказана 
една от следните нужди във 
въпросния регион или сектор:

1. В случаите, когато въз основа на 
информацията, предоставена от 
държава членка съгласно член 40, 
параграф 2, Комисията счита, че не са 
изпълнени изискванията на член 38, 
параграф 4, тя изисква чрез актове за 
изпълнение от държавата членка да 
коригира равнището си на обвързано с 
производството подпомагане по 
такъв начин, че да го приведе в 
съответствие с тези изисквания. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Това изменение предвижда допълнителни гаранции за това, че обвързаното с 
производството подпомагане се предоставя само с оглед запазване на равнищата на 
производство в съответните региони.
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Изменение 2164
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством акт за изпълнение
Комисията одобрява решението по 
член 39, параграф 3 или, по 
целесъобразност, по член 39, 
параграф 4, буква а), когато е доказана 
една от следните нужди във въпросния 
регион или сектор:

1. Комисията се оправомощава в 
съответствие с член 55 да приема 
делегирани актове за одобряване на
решението по член 39, параграф 3 или, 
по целесъобразност, по член 39, 
параграф 4, буква а), когато е доказана 
една от следните нужди във въпросния 
регион или сектор:

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством акт за изпълнение 
Комисията одобрява решението по 
член 39, параграф 3 или, по 
целесъобразност, по член 39, 
параграф 4, буква а), когато е доказана 
една от следните нужди във въпросния 
регион или сектор:

1. Посредством акт за изпълнение 
Комисията одобрява посоченото 
решение или, по целесъобразност, 
решението по член 39, параграф 2, 
буква а), когато е доказана една от 
следните нужди във въпросния регион 
или сектор:

Or. en

Изменение 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) необходимостта да се поддържа 
определено равнище на специфично 
производство поради липса на 
алтернативи и да се намали риска от 
изоставяне на производството и 
свързаните с това социални и/или 
екологични проблеми;

заличава се

Or. en

Изменение 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходимостта да се осигури 
постоянно снабдяване на местната 
преработвателна промишленост, 
като по този начин се избегнат 
отрицателните социални и 
икономически последици от всяко 
произтичащо преструктуриране;

заличава се

Or. en

Изменение 2168
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходимостта да се осигури 
постоянно снабдяване на местната 

б) необходимостта да се осигури 
постоянно снабдяване на местната 
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преработвателна промишленост, като по 
този начин се избегнат отрицателните 
социални и икономически последици от 
всяко произтичащо преструктуриране;

преработвателна промишленост и 
местните хранителни вериги, като по 
този начин се избегнат отрицателните 
социални и икономически последици от 
всяко произтичащо преструктуриране;

Or. en

Изменение 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) необходимостта да се компенсират 
недостатъците, които засягат 
селскостопанските производители в 
конкретния сектор в резултат на 
продължаващи смущения на 
съответния пазар;

заличава се

Or. en

Изменение 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) необходимостта от намеса, когато 
съществуването на някакво друго 
подпомагане, което е на 
разположение по настоящия 
регламент, Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] или по която и да било 
одобрена схема за държавни помощи, 
се счита за недостатъчно, за да 
отговори на нужните, посочени в 
букви а), б) и в).

заличава се
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Or. en

Изменение 2171
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Решението по член 39, параграф 3 
или, по целесъобразност, по член 39, 
параграф 4, буква а), не трябва да води 
до изкривяване на пазара и дисбаланси 
при условията за лоялна конкуренция 
на европейско равнище. В такива 
случаи Комисията може да не даде 
одобрение.

Or. en

Изменение 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. необходимостта от справедлива, 
пропорционална подкрепа за 
производители, които до 2013 г. ще 
получат плащания, основани на 
равнищата на производство в 
базовите периоди (на глава добитък), 
доходността или производствените 
квоти.

Or. es

Обосновка

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
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voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Изменение 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. необходимостта от справедлива, 
пропорционална подкрепа за 
производители, които съгласно 
Регламент  (EО) № 1782/2003 или 
Регламент  (EО) № 73/2009 ще 
получат плащания, основани на 
равнищата на производство в 
базовите периоди (на глава добитък), 
доходността или производствените 
квоти.

Or. es

Изменение 2174
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством актове за изпълнение
Комисията приема правила относно 
процедурата за оценяване и одобряване 
на решенията по параграф 1.
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 

2. Комисията ще бъде оправомощена 
съгласно член 55 да приема актове за 
приемането на правила относно 
процедурата за оценяване и одобряване 
на решенията по параграф 1.  
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процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Дял IV – Глава 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава 1a
Помощи за селскостопански 

производители с основна дейност 
земеделие

Член 41, буква а)
Общи правила
1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане за земеделска 
обработваема единица на 
селскостопански производители с 
основна дейност земеделие.
2. Бенефициентите са, както следва:
а) физически лица, навършили 18 
години или повече, които не са 
пенсионери, нито получават общо 
обезщетение за инвалидност по 
отношение на всички 
селскостопански дейности, като най-
малко 50% от общият им доход идва 
от селскостопански дейности, 
извършвани в собственото им 
стопанство, и които прекарват по-
малко от 50% от общото си работно 
време в дейности, несвързани със 
селското стопанство; и
б) юридически лица, при които поне 
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половината от акционерите са 
физически лица с основна дейност  
земеделие или поне половината от 
техните акции или акционерен 
капитал се държат от такива лица. 
За юридически лица, съставени 
изключително или в по-голямата си 
част от други юридически лица, ще се 
вземат предвид сдруженията или 
връзките с други дружества при 
определянето на това дали тези 
връзки или сдружения водят до 
притежанието на поне половината 
от техните акции или акционерен 
капитал от физически лица с основна 
дейност земеделие.
Член 41, буква б)
Размер на плащането
За всяка съответна година 
плащането за годишна земеделска 
обработваема единица се изчислява, 
като националният или 
регионалният таван, определен в член 
41, буква в), точка 1, се раздели на 
броя на годишните земеделски 
обработваеми единици, записани за 
всеки бенефициент.
Член 41, буква в)
Финансови разпоредби
1. Държавите членки използват 15 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава.
2. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
тавана за плащането, посочено в 
настоящата глава. Въпросните 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

Or. es
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Изменение 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Дял 4 – глава 2 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

специфично плащане за култура —
памук;

специфично плащане за временна 
култура — памук;

Or. de

Изменение 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 заличава се
Обхват
Отпуска се помощ на 
селскостопанските производители, 
произвеждащи памук с код по КН 
5201 00 при условията, определени в 
настоящата глава („Специфично 
плащане за култура — памук“).

Or. en

Изменение 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 заличава се
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Допустимост
1. Специфичното плащане за култура 
— памук се предоставя на хектар от 
площ памук, отговаряща на 
условията за подпомагане. За да се 
счита за площ, отговаряща на 
условията за подпомагане, тя трябва 
да е разположена на селскостопанска 
земя, където държавата членка е 
разрешила да се произвежда памук, да 
се засява с разрешени сортове и 
реколтата от нея да се прибира 
действително при спазване на 
обичайните условия за отглеждане.
Специфичното плащане за култура —
памук се предоставя за памук с добро 
и задоволително пазарно качество.
2. Държавите членки дават 
разрешение относно посочените в 
параграф 1 земя и сортове в 
съответствие с правилата и 
условията, приети в съответствие с 
параграф 3.
3. С цел да се гарантира ефективното 
управление на специфичното плащане 
за култура — памук Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 
относно правилата и условията за 
даване на разрешение относно земята 
и сортовете за целите на 
специфичното плащане за култура —
памук.
4. Комисията, посредством актове за 
изпълнение, приема правила относно 
процедурата за предоставяне на 
разрешение и относно 
нотификациите до производителите 
във връзка с това разрешение. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. en
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Изменение 2179
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфичното плащане за култура —
памук се предоставя за памук с добро и 
задоволително пазарно качество.

Специфичното плащане за култура —
памук се предоставя за памук с добро и 
задоволително пазарно качество.
Монокултурата памук не е 
допустима.

Or. en

Изменение 2180
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en
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Изменение 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45 заличава се
Одобрени междубраншови 
организации
1. За целите на тази глава „одобрена 
междубраншова организация“ 
означава правен субект, съставен от 
селскостопански производители на 
памук и поне един 
памукопреработвател, чийто 
предмет на дейност обхваща:
a) подпомагане на по-доброто 
координиране на методите за 
пазарната реализация на памука, в 
частност посредством изследвания и 
пазарни проучвания;
б) изготвяне на типови договори в 
съответствие с правилата на Съюза;
в) насочване на производството към 
продукти, които са по-добре 
приспособени към нуждите на пазара 
и потребителското търсене, особено 
по отношение на качеството и 
защитата на потребителите;
г) актуализиране на методите и 
средствата за подобряване на 
качеството на продукцията;
д) разработване на пазарни стратегии 
за реклама на производството на 
памук чрез схеми за удостоверяване на 
качеството.
2. Държавите членки, в които са 
установени 
памукопреработвателите, одобряват 
междубраншовите организации, 
които изпълняват критериите, 
определени съгласно параграф 3.
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3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно:
a) критериите за одобряване на 
междубраншови организации;
б) задълженията на 
производителите;
в) правилата за случаи, когато 
одобрената междубраншова 
организация не спазва определените 
критерии.

Or. en

Изменение 2183
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46 заличава се
Отпускане на плащането
1. Специфичното плащане за култура 
— памук за хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, се 
предоставя на селскостопанските 
производители в съответствие с член 
44.
2. На селскостопанските 
производители, членуващи в одобрена 
междубраншова организация, се 
предоставя специфично плащане за 
култура — памук за хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане, в рамките на базовата 
площ, определена в член 44, параграф 
1, увеличено със сума от 2 EUR.

Or. en



PE494.491v01-00 172/191 AM\909525BG.doc

BG

Изменение 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46 заличава се
Отпускане на плащането
1. Специфичното плащане за култура 
— памук за хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, се 
предоставя на селскостопанските 
производители в съответствие с член 
44.
2. На селскостопанските 
производители, членуващи в одобрена 
междубраншова организация, се 
предоставя специфично плащане за 
култура — памук за хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане, в рамките на базовата 
площ, определена в член 44, параграф 
1, увеличено със сума от 2 EUR.

Or. en

Изменение 2185
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Специфичното плащане за култура 
— памук за хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, се 
предоставя на селскостопанските 
производители в съответствие с член 
44.

заличава се

Or. en
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Изменение 2186
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 46 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На селскостопанските 
производители, членуващи в одобрена 
междубраншова организация, се 
предоставя специфично плащане за 
култура — памук за хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане, в рамките на базовата 
площ, определена в член 44, параграф 
1, увеличено със сума от 2 EUR.

заличава се

Or. en

Изменение 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 46 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а
Оценка

От Комисията се изисква да 
представи доклад за ефективността 
и необходимостта от приемането на 
мерки по членове 42 – 46, осигуряващи 
специфично плащане за култура –
памук в България, Гърция, Португалия 
и Испания. Докладът се предоставя 
на Съвета не по-късно от 31 март 
2014 г. и съдържа предложения за 
алтернативна подкрепа за сектора на 
памука, които са съвместими с 
развитието на ОСП.
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Or. de

Изменение 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 46 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а
Доклад относно въздействието на 

субсидиите за памук
Комисията изготвя доклад относно 
ефективността на мерките по 
членове 42 – 46 за предоставянето на 
подкрепа за сектора на памука в ЕС, 
предвидени в Акта за присъединяване 
на България, Гърция, Португалия и 
Испания. Докладът се представя на 
Съвета и Парламента до 31 март 
2014 г. и в него се отправят препоръки 
относно алтернативните методи за 
оказване на подкрепа, които трябва 
да са съвместими с развитието на 
ОСП и със задължението за 
последователност на политиките за 
развитие съгласно член 208 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка

Продължаването на специфичното плащане за памука е екологично неустойчиво и 
пречи на напредъка в международните търговски преговори. Комисията следва да 
проучи дали има по-добър начин за изпълнение на задълженията в актовете за 
присъединяване на България, Гърция, Португалия и Испания.

Изменение 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на 
плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени 
в член 10, параграф 1, могат да изберат 
да участват в опростена схема 
съгласно условията, определени в 
настоящия дял, наричана по-долу
„схема за дребни селскостопански 
производители“.

1. Държавите членки могат да 
създадат опростена схема за дребни 
селскостопански производители, 
позната като „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en

Обосновка

Схемата за дребни селскостопански производители следва да бъде доброволен избор 
за държавите членки, които да решат дали да я предложат или не.

Изменение 2190
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на 
плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени 
в член 10, параграф 1, могат да изберат 
да участват в опростена схема 
съгласно условията, определени в 
настоящия дял, наричана по-долу
„схема за дребни селскостопански 
производители“.

1. Държавите членки могат да 
създадат опростена схема за дребни 
селскостопански производители, 
позната като „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en
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Изменение 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на 
плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени 
в член 10, параграф 1, могат да изберат 
да участват в опростена схема 
съгласно условията, определени в 
настоящия дял, наричана по-долу 
„схема за дребни селскостопански 
производители“.

1. Държавите членки, които са били в 
ЕС преди 1 май 2004 г., могат да 
изберат да приложат опростена схема 
съгласно условията, определени в 
настоящия дял, наричана по-долу 
„схема за дребни селскостопански 
производители“.

Or. es

Обосновка

Изменението предлага участието в схемата за дребни селскостопански 
производители да стане задължително за държавите членки, които са били в ЕС 
преди 1 май 2004 г., тъй като тази схема означава практически, че се налага 
въвеждането на нова паралелна система за управление и така значително се 
усложнява управлението на системата за преки плащания.

Изменение 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 

1. Държавите членки могат да 
създадат опростена схема за дребни 
селскостопански производители в 
съответствие с условията по 
настоящия дял. Ако държавите 
членки приложат такава схема,
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в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно член 
21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en

Изменение 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно 
условията, определени в настоящия 
дял, наричана по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Държавите членки могат да 
прилагат опростена схема съгласно 
условията, предвидени в настоящия 
дял, наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“. Селскостопанските
производители, които притежават права 
на плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в „схемата за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en

Обосновка

Схемата за дребни селскостопански производители следва да може да се прилага на
доброволна основа от държавите членки, а не само да се избира доброволно от 
селскостопанските производители.
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Изменение 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E.
Jensen

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Държавите членки могат да 
прилагат опростена схема съгласно 
условията, предвидени в настоящия 
дял, наричана по-долу „схема за 
дребни селскостопански 
производители“. Селскостопанските
производители, които притежават права 
на плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в опростена схема съгласно 
условията, определени в настоящия дял, 
наричана по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en

Обосновка

Това е още едно изменение, което пояснява, че това плащане следва да бъде 
доброволно за държавите членки.

Изменение 2195
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 

1. Държавите членки могат да 
създадат схема съгласно условията, 
предвидени в настоящия дял, 
наричана по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“: 
Селскостопанските производители, 
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в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял.

Or. en

Обосновка

Тя трябва да бъде на доброволна основа за държавите членки, които да могат да 
решат дали да приложат схемата за дребни селскостопански производители и да 
преценят дали разходите за създаването и управлението на една паралелна система е 
цел, преследвана от съответната държава членка. Вече съществуват и други 
възможности за опростяване на процедурите за кандидатстване, например за 
селскостопански производители, кандидатстващи въз основа на една и съща земя 
всяка година.

Изменение 2196
Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Държавите членки могат да 
въведат специална опростена схема 
за дребни селскостопански 
производители, наричана по-долу 
„схема за дребни селскостопански 
производители“. Селскостопанските 
производители, които притежават права 
на плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в тази схема, ако тя бъде 
въведена от тяхната държава членка,
съгласно условията, определени в 
настоящия дял.

Or. fr
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Изменение 2197
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Държавите членки могат да 
решат, че селскостопанските 
производители, които притежават права 
на плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в опростена схема съгласно 
условията, определени в настоящия дял, 
наричана по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en

Изменение 2198
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Държавите членки могат да 
решат, че селскостопанските 
производители, които притежават права 
на плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в опростена схема съгласно 
условията, определени в настоящия дял, 
наричана по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en
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Изменение 2199
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Държавите членки могат да 
решат, че селскостопанските 
производители, които притежават права 
на плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени в 
член 10, параграф 1, могат да изберат да 
участват в опростена схема съгласно 
условията, определени в настоящия дял, 
наричана по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. en

Изменение 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на 
плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21 и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени 
в член 10, параграф 1, могат да изберат 
да участват в опростена схема съгласно 
условията, определени в настоящия дял, 
наричана по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Селскостопанските производители,
които отговарят на определението за  
активен селскостопански 
производител съгласно член 9, могат 
да изберат да участват в опростена 
схема съгласно условията, определени в 
настоящия дял, наричана по-долу 
„схема за дребни селскостопански 
производители“.

Or. fr
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Изменение 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

1. Държавите членки могат да решат 
на доброволна основа, че
селскостопанските производители, 
които притежават права на плащане, 
разпределени през 2014 г. съгласно 
член 21 и изпълняват минималните 
изисквания, предвидени в член 10, 
параграф 1, могат да изберат да участват 
в опростена схема съгласно условията, 
определени в настоящия дял, наричана 
по-долу „схема за дребни 
селскостопански производители“.

Or. pt

Изменение 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки въвеждат 
схема за дребни селскостопански 
производители в съответствие с 
настоящия дял. Когато обаче делът 
на потенциалните бенефициенти в 
определена държава членка е по-малък 
от 5% от всичките й 
селскостопански производители, 
няма нужда държавата членка да 
прилага схемата за дребни 
селскостопански производители.

Or. en
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Обосновка

За да се избегнат бюрократичните усложнения, създаването на схема за дребни 
селскостопански производители следва да бъде по преценка на държавата членка.

Изменение 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Селскостопанските 
производители – с изключение на тези 
в държавите членки, които са 
избрани в съответствие с 
разпоредбите на предходната алинея 
да не прилагат схемата за дребни 
селскостопански производители –
които притежават права на 
плащане, разпределени през 2014 г. 
съгласно член 21, и изпълняват 
минималните изисквания, предвидени 
в член 10, параграф 1, могат да 
изберат да участват в опростена 
схема съгласно условията, определени 
в настоящия дял.

Or. es

Изменение 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията по схемата за дребни 
селскостопански производители 
заместват плащанията, отпускани 
по дялове III и IV.

2. За целите на настоящата глава, 
следните правила се прилагат за тези 
държави членки, които прилагат 
схемата за дребни селскостопански 
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производители.

Or. en

Изменение 2205
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията по схемата за дребни 
селскостопански производители 
заместват плащанията, отпускани по 
дялове III и IV.

2. Държавите членки могат да 
решат, че плащанията по схемата за 
дребни селскостопански производители 
заместват плащанията, отпускани по 
дялове III и IV.

Or. en

Изменение 2206
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията по схемата за дребни 
селскостопански производители 
заместват плащанията, отпускани по 
дялове III и IV.

2. Държавите членки могат да 
решат, че плащанията по схемата за 
дребни селскостопански производители 
заместват плащанията, отпускани по 
дялове III и IV.

Or. en

Изменение 2207
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията по схемата за дребни 
селскостопански производители 
заместват плащанията, отпускани по 
дялове III и IV.

2. Плащанията по схемата за дребни 
селскостопански производители могат 
да заместят плащанията, отпускани по 
дялове III и IV, по преценка на 
държавата членка или на регионално 
равнище.

Or. en

Изменение 2208
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички видове селскостопански системи следва по принцип да бъдат задължени да 
участват съгласно разпоредбите на глава 2, дял III.

Изменение 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, заличава се
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които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III.

Or. en

Обосновка

Дребните селскостопански производители не следва да бъдат освобождавани от 
мерките за екологосъобразност. 

Изменение 2210
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III.

заличава се

Or. en

Изменение 2211
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III.

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, следва 
да отговарят на всички изисквания за 
кръстосано спазване, еквивалентни на 
тези за получаването на основното 
плащане.
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Or. en

Изменение 2212
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III.

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, определени в глава 2, дял III.
Все пак те трябва да отговарят на 
изискванията за кръстосано спазване 
на Регламент (ЕО) № […][HZR].

Or. en

Обосновка

Кръстосаното спазване следва да се прилага за дребните селскостопански 
производители, тъй като е важно всички селскостопански производители, получаващи 
средства от ЕС, независимо от големината на техните стопанства, да спазват 
минималните стандарти за опазване на околната среда.

Изменение 2213
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят да не се 
извършват плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че от датата на 
публикуването на предложението на 
Комисията за настоящия регламент, 
те са разделили стопанствата си с 
единствената цел да се възползват от 
схемата за дребни селскостопански 

заличава се
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производители. Това се отнася и за 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са се получили в 
резултат на такова разделяне.

Or. en

Изменение 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки следят да не се 
извършват плащания на 
селскостопански производители, за 
които е установено, че от датата на 
публикуването на предложението на 
Комисията за настоящия регламент, 
те са разделили стопанствата си с 
единствената цел да се възползват от 
схемата за дребни селскостопански 
производители. Това се отнася и за 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са се получили в 
резултат на такова разделяне.

заличава се

Or. en

Обосновка

Поради очакваните трудности във връзка с прилагането на разпоредбата за клаузата 
относно заобикалянето (и като се има предвид, че в много случаи контролът по 
отношение на умишлените действия на селскостопанските производители ще бъде 
просто невъзможен), призоваваме за заличаването на тази разпоредба.

Изменение 2215
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случаите, в които се прилага 
член  20, държавите членки могат да 
въведат различни форми на 
финансиране за регионите, определени 
съгласно този член.

Or. pt

Изменение 2216
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Селскостопанските 
производители, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители и сътрудничещи в 
рамките на групата на 
производителите, както е посочено в 
членове 28 и 36 от Регламент 627, с 
цел подобряване на 
жизнеспособността на 
стопанствата, могат да получат 
увеличение от 25% за всяко отделно 
плащане.

Or. en

Изменение 2217
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случаите, в които се прилага 
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член  20, държавите членки могат да 
отпускат различни суми за 
финансиране на географските райони, 
определени въз основа на този член.

Or. fr

Обосновка

Изменението предвижда регионално приложение в съответствие с член 20.

Изменение 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 47 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47a
Общи правила за подкрепа за малките 

стопанства
1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на малки 
стопанства и дребни 
селскостопански производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основното плащане, 
посочена в глава 1.
2. За целите на настоящата глава 
малки стопанства и дребни 
селскостопански производители са 
стопанства с размер, определен от 
държавите членки. Съответните 
критерии се определят в делегирани 
актове, приети от Комисията.
3. Без да се засяга прилагането на 
финансовата дисциплина, 
постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейните намаления съгласно член 7 
и всички намаления и изключвания, 
налагани съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 



AM\909525BG.doc 191/191 PE494.491v01-00

BG

плащане по параграф 1 от настоящия 
член се отпуска на годишна база, при 
активиране на правата на плащане 
от страна на селскостопанския 
производител.
4. Държавите членки определят 
сумата, посочена в параграф 1, в 
рамките на финансирането, 
предвидено в член 51, параграф 2 от 
настоящия регламент.
5. Селскостопанските производители, 
получаващи плащания по схемата за 
подпомагане на малки стопанства и 
дребни селскостопански 
производители, могат да участват в 
тематичната подпрограма, посочена 
в член 8, параграф 1, алинея 3, буква б) 
от Регламента относно развитието 
на селските райони.

Or. fr


