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Изменение 2219
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в 
схемата за дребни селскостопански 
производители, представят заявление 
до 15 октомври 2014 г.

заличава се

Or. en

Изменение 2220
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
подават заявление до дата, която се 
определя от държавите членки, но не 
по-късно от:
– 15 октомври 2014 г., в сила от 2014 г.,

или
– 15 октомври 2015 г., в сила от 2015 г.
При все това определената от 
държавите членки дата не може да 
бъде по-рано от последния ден за 
подаване на заявление към схемата за 
основно плащане.

Or. en
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Обосновка

Първата година от прилагането на нова система, особено в държавите членки, които 
преди не са прилагали система, основана на права, може да породи проблеми както за 
селскостопанските производители, така и за администрациите. Селскостопанските 
производители ще трябва да избират между две различни, непознати системи. Ето 
защо, за да се гарантира, че целта на механизма се постига, присъединяването към 
схемата за дребните селскостопански производители следва да бъде възможно поне 
още веднъж в рамките на финансовата перспектива.

Изменение 2221
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до средата на 
октомври всяка година.

Or. fr

Изменение 2222
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври всяка година.

Or. pt
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Изменение 2223
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г., освен в случай на 
форсмажорни и извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 2224
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители, 
представят заявление до 
15 октомври 2014 г., освен в случай на 
форсмажорни и извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 2225
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2



PE494.604v01-00 6/44 AM\910272BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които не са подали заявление за 
участие в схемата за дребни 
селскостопански производители до 
15 октомври 2014 г. или са решили да 
се оттеглят от нея след тази дата, 
или са избрани за подпомагане в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] повече нямат право да 
участват в схемата.

заличава се

Or. en

Изменение 2226
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които не са подали заявление за 
участие в схемата за дребни 
селскостопански производители до 
15 октомври 2014 г. или са решили да 
се оттеглят от нея след тази дата, 
или са избрани за подпомагане в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] повече нямат право да 
участват в схемата.

заличава се

Or. en

Изменение 2227
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които не са подали заявление за 
участие в схемата за дребни 
селскостопански производители до 
15 октомври 2014 г. или са решили да 
се оттеглят от нея след тази дата, 
или са избрани за подпомагане в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] повече нямат право да 
участват в схемата.

заличава се

Or. pt

Изменение 2228
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които не са подали заявление за 
участие в схемата за дребни 
селскостопански производители до 
15 октомври 2014 г. или са решили да 
се оттеглят от нея след тази дата, 
или са избрани за подпомагане в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] повече нямат право да 
участват в схемата.

заличава се

Or. en

Изменение 2229
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които не са подали заявление за 
участие в схемата за дребни 
селскостопански производители до 
15 октомври 2014 г. или са решили да 
се оттеглят от нея след тази дата, 
или са избрани за подпомагане в
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] повече нямат право да 
участват в схемата.

Държавите членки предоставят 
годишно плащане за дребни 
стопанства или за дребни 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по основната 
схема за подпомагане, посочена в
глава 1 и които отговарят на 
критериите, определени в член 47а, 
параграф 3 от настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 2230
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които не са подали заявление за участие 
в схемата за дребни селскостопански 
производители до 15 октомври 2014 г. 
или са решили да се оттеглят от нея след
тази дата, или са избрани за 
подпомагане в съответствие с член 20,
параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 
№ […] [RDR] повече нямат право да 
участват в схемата.

Селскостопанските производители, 
които не са подали заявление за участие 
в схемата за дребни селскостопански 
производители до 15 октомври 2014 г.
могат да променят решението си 
най-късно до 15 октомври 2016 г. Тези, 
които не са се присъединили към 
схемата за дребни селскостопански 
производители до 15 октомври 2016 г.
или са решили да се оттеглят от нея след
крайните срокове през 2014 и 2016 г., 
или са избрани за подпомагане в 
съответствие с член 20, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] повече нямат право да участват в 
схемата.

Or. pt
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Изменение 2231
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да посочат, 
че селскостопански производители, 
които получават подпомагане в 
размер по-малък от сума, която 
следва да се определи, и което при 
никакви обстоятелства не може да 
надвишава 1000 EUR, се включват в 
схемата, освен ако те изрично 
поискат да се оттеглят от нея, като 
подадат заявление най-късно до 
датата, посочена в първия параграф.

Or. es

Обосновка

С изменението се цели да се насърчи участието в опростената схема.

Изменение 2232
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да посочат, 
че селскостопански производители, 
които получават подпомагане в 
размер по-малък от сума, която 
следва да се определи, и което при 
никакви обстоятелства не може да 
надвишава 1000 EUR, се включват в 
схемата, освен ако те изрично 
поискат да се оттеглят от нея, като 
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подадат заявление най-късно до 
датата, посочена в първия параграф.

Or. es

Обосновка

Схемата за дребните селскостопански производители предлага възможност да се 
опрости управлението на заявленията за подпомагане от селскостопанските 
производители, които получават по-малко от 1000 EUR. Едновременно с това 
въпросните получатели ще бъдат обхванати и от опростените режими за управление 
в съответствие с равнището на предоставената подкрепа. С изменението се цели да 
се насърчи участието в опростената схема.

Изменение 2233
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да посочат, 
че селскостопански производители, 
които получават подпомагане в 
размер по-малък от сума, която 
следва да се определи, и което при 
никакви обстоятелства не може да 
надвишава 1000 EUR, се включват в 
схемата, освен ако те изрично 
поискат да се оттеглят от нея, като 
подадат заявление най-късно до 
15 октомври 2014 г.

Or. es

Обосновка

Опростяване на системата и утвърждаване на нейния задължителен характер.

Изменение 2234
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 48 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48а
Доброволна опростена схема за 

дребни селскостопански 
производители

Държавите членки могат да посочат, 
че селскостопански производители, 
които получават подпомагане в 
размер по-малък от сума, която 
трябва да бъде определена, и което 
при никакви обстоятелства не може 
да надвишава 1000 EUR, се включват в 
схемата, освен ако те изрично 
поискат да се оттеглят от нея, като 
подадат заявление най-късно до 
датата, посочена в първия параграф.

Or. es

Обосновка

Думата „доброволна“ трябва да бъде включена в заглавието, като освен това 
считаме, че ако схемата бъде въведена, държавите членки следва да имат 
възможност за автоматично включване на потенциални бенефициенти, освен ако 
съответният селскостопански производител изрично поиска да се оттегли.

Изменение 2235
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
размера на годишното плащане по 
схемата за дребни селскостопански 
производители на едно от следните 
равнища при спазване на параграфи 2 
и 3:

заличава се
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а) сума, която не превишава 15 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;
б) сума, която съответства на 
средното национално плащане на 
хектар, умножена по цифра, 
съответстваща на броя хектари, 
като максимумът е три.
Средната национална стойност, 
спомената в буква а) на първа алинея 
се определя от държавите членки на 
база на националния таван, посочен в 
приложение II за календарната 
2019 г., и броя на селскостопанските 
производители, които са получили 
права съгласно член 21, параграф 1.
Средната национална стойност, 
посочена в буква б) на първа алинея, се 
определя от държавите членки на 
база на националния таван, посочен в 
приложение II за календарната 
2019 г., и броя на хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани в 
съответствие с член 26 през 2014 г.

Or. en

Изменение 2236
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят размера на 
годишното плащане по схемата за 
дребни селскостопански производители 
на едно от следните равнища при 
спазване на параграфи 2 и 3:

Държавите членки могат да определят 
размера на годишното плащане по 
схемата за дребни селскостопански 
производители на едно от следните 
равнища при спазване на параграфи 2 и 
3:
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Or. en

Изменение 2237
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят размера на 
годишното плащане по схемата за 
дребни селскостопански производители 
на едно от следните равнища при 
спазване на параграфи 2 и 3:

Държавите членки могат да определят 
размера на годишното плащане по 
схемата за дребни селскостопански 
производители на едно от следните 
равнища при спазване на параграфи 2 и 
3:

Or. en

Обосновка

Схемата за дребните селскостопански производители следва да бъде доброволна за 
държавите членки – следователно и тук е необходимо да се направи съответното 
изменение.

Изменение 2238
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят размера на 
годишното плащане по схемата за 
дребни селскостопански производители 
на едно от следните равнища при 
спазване на параграфи 2 и 3:

Държавите членки могат да определят 
размера на годишното плащане по 
схемата за дребни селскостопански 
производители на едно от следните 
равнища при спазване на параграфи 2 и 
3:

Or. en
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Изменение 2239
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят размера на 
годишното плащане по схемата за 
дребни селскостопански производители 
на едно от следните равнища при 
спазване на параграфи 2 и 3:

Държавите членки могат да определят 
размера на годишното плащане по 
доброволната схема за дребни 
селскостопански производители на едно 
от следните равнища при спазване на 
параграфи 2 и 3:

Or. es

Обосновка

Трябва да се добави думата „доброволна“.

Изменение 2240
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят размера на 
годишното плащане по схемата за 
дребни селскостопански производители 
на едно от следните равнища при 
спазване на параграфи 2 и 3:

Държавите членки определят размера на 
годишното плащане по схемата за 
дребни селскостопански производители 
на сума в размер до 25 % от средното 
национално плащане на бенефициер.

Or. fr

Изменение 2241
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сума, която не превишава 15 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;

заличава се

Or. fr

Изменение 2242
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сума, която не превишава 15 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;

а) сума, която не превишава 30 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;

Or. en

Изменение 2243
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сума, която не превишава 15 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;

а) сума, която не превишава 20 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;

Or. fr

Обосновка

Процентът следва да се увеличи, за да се отчете по-добре разнообразието от 
ситуации, пред които са изправени селскостопанските производители.
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Изменение 2244
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сума, която не превишава 15 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;

а) сума, която не превишава 10 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер;

Or. it

Изменение 2245
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сума, която съответства на 
средното национално плащане на 
хектар, умножена по цифра, 
съответстваща на броя хектари, 
като максимумът е три.

заличава се

Or. fr

Изменение 2246
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сума, която съответства на средното 
национално плащане на хектар, 
умножена по цифра, съответстваща на 
броя хектари, като максимумът е три.

б) сума, която съответства на средното 
национално плащане на хектар, 
умножена по цифра, съответстваща на 
броя хектари, като максимумът е шест.

Or. de
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Изменение 2247
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сума, която съответства на средното 
национално плащане на хектар, 
умножена по цифра, съответстваща на 
броя хектари, като максимумът е три.

б) сума, която съответства на един и 
половина пъти средното национално 
плащане на хектар, умножена по цифра, 
съответстваща на броя хектари, като 
максимумът е пет.

Or. pt

Изменение 2248
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сума, която съответства на средното 
национално плащане на хектар, 
умножена по цифра, съответстваща на 
броя хектари, като максимумът е три.

б) сума, която съответства на средното 
национално плащане на хектар, 
умножена по цифра, съответстваща на 
броя хектари, като максимумът е пет.

Or. en

Изменение 2249
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сума, която съответства на средното 
национално плащане на хектар, 

б) сума, която съответства на средното 
национално плащане на хектар, 
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умножена по цифра, съответстваща на 
броя хектари, като максимумът е три.

умножена по цифра, съответстваща на 
броя хектари, като максимумът е пет.

Or. de

Изменение 2250
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) равнище, равно на сумата, на 
която селскостопанският 
производител би имал право в 
зависимост от броя хектари, 
декларирани за 2014 г.

Or. it

Изменение 2251
Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Paolo Bartolozzi, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) равнище, равно на сумата, на 
която селскостопанският 
производител би имал право в 
зависимост от броя хектари, 
декларирани за 2014 календарна 
година.

Or. it

Обосновка

Третият вариант е по-просто условие и няма да повлияе на основните плащания. 
Няма да се налага провеждането на проверки при всяко изкуствено разделяне, което е 
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изключително сложен процес.

Изменение 2252
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки определят 
размера на годишното плащане за 
дребните стопанства на сума в 
размер до 25 % от средното 
национално плащане на бенефициер.

Or. fr

Изменение 2253
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средната национална стойност, 
спомената в буква а) на първа алинея 
се определя от държавите членки на 
база на националния таван, посочен в 
приложение II за календарната 
2019 г., и броя на селскостопанските 
производители, които са получили 
права съгласно член 21, параграф 1.

заличава се

Or. fr

Изменение 2254
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум 
1 000 EUR. Без да се засяга 
действието на член 51, параграф 1, 
когато при прилагане на параграф 1 
сумата е по-ниска от 500 EUR или по-
висока от 1 000 EUR, сумата се 
закръглява съответно нагоре или 
надолу до минималната или 
максималната сума.

заличава се

Or. en

Изменение 2255
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум 
1 000 EUR. Без да се засяга 
действието на член 51, параграф 1, 
когато при прилагане на параграф 1 
сумата е по-ниска от 500 EUR или по-
висока от 1 000 EUR, сумата се 
закръглява съответно нагоре или 
надолу до минималната или 
максималната сума.

заличава се

Or. en

Изменение 2256
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум
1 000 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от
1 000 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

2. Посочената в параграфи 1 и 1а сума е 
минимум 500 EUR и максимум 25 % от 
средното национално плащане на 
бенефициер. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от 25 % 
от средното национално плащане на 
бенефициер, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

Or. fr

Изменение 2257
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум
1 000 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от
1 000 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 1 000 EUR и максимум
2 000 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 1 000 EUR или по-висока от
2 000 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

Or. de

Изменение 2258
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум
1 000 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от
1 000 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 1 000 EUR и максимум
2 000 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 1 000 EUR или по-висока от
2 000 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

Or. pt

Изменение 2259
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум
1 000 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от
1 000 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

2. 2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум
1 500 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от
1 500 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

Or. fr

Обосновка

Размерът на сумата следва да се увеличи, за да се отчете по-добре разнообразието 
от ситуации, пред които са изправени селскостопанските производители.

Изменение 2260
Janusz Wojciechowski
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Предложение за регламент
Член 49 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум
1 000 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от
1 000 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

2. Посочената в параграф 1 сума е 
минимум 500 EUR и максимум
1 500 EUR. Без да се засяга действието 
на член 51, параграф 1, когато при 
прилагане на параграф 1 сумата е по-
ниска от 500 EUR или по-висока от
1 500 EUR, сумата се закръглява 
съответно нагоре или надолу до 
минималната или максималната сума.

Or. pl

Изменение 2261
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 а. Размерът на годишното плащане 
по схемата за дребни 
селскостопански производители е 
равна на сумата, на която би имал 
право селскостопанският 
производител съгласно членове 18, 29, 
34, 36 и 38 в годината на 
присъединяване към схемата, но не 
повече от 1500 EUR.

Or. en

Изменение 2262
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 в 
Кипър и Малта сумата по параграф 1 
може да бъде определена на 
стойност, която е по-ниска от 
500 EUR, но не по-малко от 200 EUR.

заличава се

Or. fr

Изменение 2263
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 в 
Кипър и Малта сумата по параграф 1 
може да бъде определена на 
стойност, която е по-ниска от 
500 EUR, но не по-малко от 200 EUR.

заличава се

Or. en

Изменение 2264
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 в 
Кипър и Малта сумата по параграф 1 
може да бъде определена на 
стойност, която е по-ниска от 
500 EUR, но не по-малко от 200 EUR.

заличава се

Or. en
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Изменение 2265
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поддържат най-малко такъв брой 
хектари, който отговаря на броя 
притежавани права;

а) увеличаване на площта на 
стопанството на общо пет хектара 
най-малко;

Or. en

Обосновка

Създаването на схемата за дребни селскостопански производители не следва да води 
до изкуствено замразяване на селскостопанските структури, което да възпрепятства 
конкурентоспособността, развитието на предприятията, иновациите и 
предприемачеството.

Изменение 2266
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поддържат най-малко такъв брой 
хектари, който отговаря на броя 
притежавани права;

а) поддържат дял на селскостопанска 
дейност, определен от държавата 
членка.

Or. fr

Изменение 2267
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълняват минималното 
изискване, предвидено в член 10, 
параграф 1, буква б).

заличава се

Or. fr

Изменение 2268
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
които разширят производството си 
през периода 2014—2020 г. и превишат 
критериите за допустимост, 
посочени в членове 47 и 48 от 
настоящия дял, могат да 
кандидатстват за получаването на 
директни плащания съгласно дял II, 
член 10 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2269
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правата на плащане, активирани през 
2014 г. съгласно членове 25 и 26 от 
селскостопански производител, който 

Правата на плащане, активирани през 
годината на присъединяване към 
схемата съгласно членове 25 и 26 от 
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участва в схемата за дребни 
селскостопански производители, се 
считат за активирани права за периода 
на участие на селскостопанския 
производител в тази схема.

селскостопански производител, който 
участва в схемата за дребни 
селскостопански производители, се 
считат за активирани права за периода 
на участие на селскостопанския 
производител в тази схема.

Or. en

Изменение 2270
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 27 правата на 
плащане, притежавани от 
селскостопански производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, не 
могат да се прехвърлят, освен в 
случай на действително или бъдещо 
наследяване.

заличава се

Or. en

Изменение 2271
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 27 правата на 
плащане, притежавани от 
селскостопански производители, които 
участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, не 
могат да се прехвърлят, освен в случай 
на действително или бъдещо 

Чрез дерогация от член 27 правата на 
плащане, притежавани от 
селскостопански производители, които 
участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, или от 
много дребни селскостопански 
производители не могат да се 
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наследяване. прехвърлят, освен в случай на 
действително или бъдещо наследяване.

Or. fr

Изменение 2272
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се финансира плащането, 
предвидено в настоящия дял, държавите 
членки удържат суми, съответстващи на 
сумите, на които имат право дребните 
селскостопански производители като 
основно плащане съгласно дял III, 
глава 1, като плащане за 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда съгласно 
дял III, глава 2 и, ако е приложимо, като 
плащане за площи с природни 
ограничения съгласно дял III, глава 3,
като плащане за млади селскостопански 
производители съгласно дял III, глава 4
и като обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV, от 
общите суми, които са на разположение 
за съответните плащания.

С цел да се финансира плащането, 
предвидено в настоящия дял, държавите 
членки удържат суми, съответстващи на 
сумите, на които имат право дребните 
селскостопански производители като 
основно плащане съгласно дял III, 
глава 1, като плащане за 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда съгласно 
дял III, глава 2 и, ако е приложимо, като 
плащане за площи с природни 
ограничения съгласно дял III, глава 3 и
като плащане за млади селскостопански 
производители съгласно дял III, глава 4, 
от общите суми, които са на 
разположение за съответните плащания.

Or. en

Изменение 2273
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се финансира плащането, 
предвидено в настоящия дял, държавите 

С цел да се финансира плащането, 
предвидено в настоящия дял, държавите 
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членки удържат суми, съответстващи на 
сумите, на които имат право дребните 
селскостопански производители като 
основно плащане съгласно дял III, 
глава 1, като плащане за 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда съгласно 
дял III, глава 2 и, ако е приложимо, като 
плащане за площи с природни 
ограничения съгласно дял III, глава 3, 
като плащане за млади селскостопански 
производители съгласно дял III, глава 4 
и като обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV, от общите 
суми, които са на разположение за 
съответните плащания.

членки удържат суми, съответстващи на 
сумите, на които имат право дребните 
селскостопански производители и 
много дребните селскостопански 
производители като основно плащане 
съгласно дял III, глава 1, като плащане 
за селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда съгласно 
дял III, глава 2 и, ако е приложимо, като 
плащане за площи с природни 
ограничения съгласно дял III, глава 3, 
като плащане за млади селскостопански 
производители съгласно дял III, глава 4 
и като обвързано с производството 
подпомагане съгласно дял IV, от общите 
суми, които са на разположение за 
съответните плащания.

Or. fr

Изменение 2274
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако общият размер на плащанията, 
които са дължими по схемата за дребни 
селскостопански производители,
превишава 10 % от годишния 
национален таван, определен в 
приложение II, държавите членки
прилагат линейно намаление на сумите, 
които предстои да бъдат платени в 
съответствие с настоящия дял, за да се 
спази процента.

2. Плащанията, които са дължими по 
схемата за много дребни 
селскостопански производители под 
формата на подпомагане за дребни 
селскостопански производители, са с 
приоритет и държавите членки 
прилагат линейно намаление на сумите, 
които предстои да бъдат платени в 
съответствие с настоящия дял, за да се 
спази годишния таван, определен в 
приложение ІІ.

Or. fr

Изменение 2275
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако общият размер на плащанията, 
които са дължими по схемата за дребни 
селскостопански производители, 
превишава 10 % от годишния 
национален таван, определен в 
приложение II, държавите членки 
прилагат линейно намаление на сумите, 
които предстои да бъдат платени в 
съответствие с настоящия дял, за да се 
спази процента.

2. Ако общият размер на плащанията, 
които са дължими по схемата за дребни 
селскостопански производители, 
превишава 25 % от годишния 
национален таван, определен в 
приложение II, държавите членки 
прилагат линейно намаление на сумите, 
които предстои да бъдат платени в 
съответствие с настоящия дял, за да се 
спази процента.

Or. pt

Изменение 2276
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) механизми за управление на 
информацията, която следва да се 
нотифицира, както и правила за 
съдържанието, формата, 
периодичността, честотата и 
крайните срокове на нотификациите;

Or. de

Изменение 2277
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) механизми за управление на 
информацията, която следва да се 
нотифицира, както и правила за 
съдържанието, формата, 
периодичността, честотата и 
крайните срокове на нотификациите;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това не е чисто техническо решение.

Изменение 2278
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством актове за изпълнение
Комисията приема мерките, които са 
едновременно необходими и 
обосновани в случай на спешност, за 
разрешаване на специфични проблеми.
Тези мерки могат да бъдат в дерогация 
от някои разпоредби на настоящия 
регламент, но само в степен и за период, 
за които това е строго необходимо.
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 55, които са 
едновременно необходими и 
обосновани в случай на спешност, за 
разрешаване на специфични проблеми.
Тези делегирани актове могат да бъдат 
в дерогация от някои разпоредби на 
настоящия регламент, но само в степен 
и за период, за които това е строго 
необходимо.

Or. de

Обосновка

Този член, чиято цел е решаването на специфични проблеми, може да има важни 
политически последици, поради което участието на Европейския парламент е 
абсолютно необходимо.
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Изменение 2279
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност по 
отношение на мерките, предвидени в 
параграф 1, Комисията приема актове за 
изпълнение с незабавно приложение в 
съответствие с процедурата, посочена в
член 56, параграф 3.

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност по 
отношение на мерките, предвидени в 
параграф 1, на Комисията се 
предоставят правомощия да приема
делегирани актове с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 55а.

Or. de

Обосновка

Наличието на спешност не е основание да не се спазват разпоредбите на Договора от 
Лисабон.

Изменение 2280
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по
настоящия регламент се дава на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия на 
Комисията съгласно настоящия 
регламент се предоставя за срок от 
пет години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.
Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия не по-късно 
от девет месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава за срокове 
с еднаква продължителност, ако 
Европейският парламент и Съветът 
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одобрят подобно продължаване не по-
късно от три месеца преди 
изтичането на всеки срок.
За целта Европейският парламент 
действа с мнозинство от 
съставляващите го членове, а 
Съветът действа с квалифицирано 
мнозинство.

Or. de

Обосновка

Европейският парламент следва активно да одобри делегирането на правомощия на 
Комисията, а в случай на съмнение, не следва да се налага да се бори, за да си възвърне 
законодателните правомощия.

Изменение 2281
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по 
настоящия регламент се дава на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия на 
Комисията съгласно настоящия 
регламент се предоставя за срок от 
пет години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия не по-късно 
от девет месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. de
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Изменение 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия по 
настоящия регламент се дава на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от датата на влизане 
в сила на настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия по 
настоящия регламент се дава на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от ...*.

_______________

* Дата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (A7-0158/2011) зае в процеса на привеждане в съответствие с Договора от 
Лисабон.

Изменение 2283
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на този петгодишен 
срок. Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
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Or. en

Обосновка

Съответства на позицията, която комисията по земеделие и развитие на селските 
райони (A7-0158/2011) зае в процеса на привеждане в съответствие с Договора от 
Лисабон.

Изменение 2284
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 55 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 55а
Процедура по спешност

1. Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в 
сила незабавно и се прилагат, докато 
не бъдат представени възражения в 
съответствие с параграф 2. В 
нотификацията относно делегирания 
акт до Европейския парламент и 
Съвета се посочват причините за 
използването на процедурата по 
спешност.
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 55, 
параграф 5. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно 
след нотифицирането на решението 
на Европейския парламент или на 
Съвета, с което се представят 
възражения.

Or. de

Обосновка

Наличието на спешност не е основание да не се спазват разпоредбите на Договора от 
Лисабон.
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Изменение 2285
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 58 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58а
До 1 март 2017 г. Комисията 
представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад за 
прилагането на настоящия 
регламент, придружен, ако е 
необходимо, от подходящи 
законодателни предложения.

Or. it

Изменение 2286
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іа
Списък на минималните дейности, 
които следва да се извършват на земи, 
които се използват като пасища или 
за обработване, и на минималните 
критерии, които трябва да бъдат 
изпълнени от селскостопанските 
производители съгласно член 4
I – Минимални дейности
(Комисията включва списъка в 
настоящото приложение)
II – Критерии, които трябва да бъдат 
изпълнени от селскостопанските 
производители
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(Комисията включва списъка в 
настоящото приложение)

Or. es

Обосновка

В съответствие с изменението за създаване на нов член 4, параграф 2а.

Изменение 2287
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Да се коригира според 
приемането/отхвърлянето на член 6, 
параграф 1]

Or. en

Изменение 2288
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Разбивката на средствата по 
държави членки, предложена в 
приложение II, следва да се преразгледа 
въз основа на обективни критерии в 
съответствие със съображение 21.]

Or. it

Изменение 2289
Marian-Jean Marinescu
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Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Сумите, посочени в приложение II, 
следва да се изчислят в съответствие с 
член 6, параграф 1 a (нов)]

Or. en

Изменение 2290
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Annex IV a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IVа
Определяне на площта на 
приоритетните екологични площи, 
посочени в член 32
Топографски 
характеристики//Еквивалентна 
стойност като приоритетна 
екологична площ (ПЕП) 
Постоянни пасища, степи, пътища, 
по които минават стада, алпийски 
пасища, летни паши в рамките на 
територии по „Натура 2000“ // 1 ха 
пасища в рамките на територия по 
„Натура 2000“ = 2 ха ПЕП
Буферни ивици край водни басейни, 
постоянно затревени буферни ивици, 
отдалечени от водните басейни 
(ширина на буферните ивици = 
5 метра) // 1 ха площ = 2 ха ПЕП
Постоянни угари (с изключение на 
прелозите) на ивици с ширина между 
10 и 20 метра // 1 ха угар = 1 ха ПЕП
Угари за добив на мед // 1 ха площ = 
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2 ха ПЕП
Угари за опазване на дивата природа 
(включително цветни угари) // 1 ха 
площ = 1 ха ПЕП
Площи с пасища, на които пашата е 
забранена и които вече не участват в 
земеделския цикъл (пасища на ивици с 
ширина от 5 до 10 метра, които не се 
косят или използват за паша и които 
способстват израстването на храсти 
и къпини) // 1 метър ширина = 100 м2

ПЕП
Овощни градини // 1 ха овощна 
градина = 5 ха ПЕП
Тресавища // 1 ха тресавище = 20 ха 
ПЕП
Жив плет // 1 линеен метър = 100 м2

ПЕП
Редици от дървета // 1 линеен метър 
= 10 м2 ПЕП
Отделни дървета // 1 дърво = 50 м2

ПЕП
Периферии на гори, горички и групи 
дървета // 1 метър периферия = 100 м2

ПЕП
Периферии на ниви: ивици с 
естествено или планирано покритие, 
различимо с невъоръжено око от 
обработваемия парцел, до който се 
намира, с ширина от 1 до 5 метра, 
разположени между два парцела, 
между парцел и път или пътека или 
между парцел и периферията на 
залесена площ // 1 ха площ = 1 ха ПЕП
Ровове, водни потоци, напоителни 
канали, диги, понори, скални 
разкрития // 1 линеен метър или 
метър от периметъра = 10 м2 ПЕП
Малки езера, вирове // 1 метър от 
периметъра = 100 м2 ПЕП
Ниски стени, подпорни стени при 
терасиране, купчини камъни, 
традиционни ниски селски постройки 
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// 1 метър стена или периметър = 
50 м2 ПЕП
Някои видове степи, пътища, по 
които минават стадата, алпийски 
пасища и летни паши, определени на 
местно равнище; някои видове 
постоянни пасища, определени на 
местно равнище (например мокри 
пасища, крайбрежни пасища и др.) // 
1 ха пасища = 1 ха ПЕП
„Други среди“, всички площи без 
добавка на съставки (торове или 
препарати) и необработвани в 
продължение на най-малко пет 
години (например развалини, 
котловини, резки промени на наклона 
на терена и др.) // 1 линеен метър = 
10 м2 ПЕП; 1 ха площ = 1 ха ПЕП.

Or. fr

Изменение 2291
Mairead McGuinness, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Annex V a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Vа
Списък на културите, посочени в 

член 30:
пролетна мека пшеница, смес от 
пшеница и ръж за посев или лимец
зимна мека пшеница, смес от 
пшеница и ръж за посев или лимец
твърда пшеница
пролетна ръж
зимна ръж
пролетен ечемик
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зимен ечемик
пролетен овес
зимен овес
царевица
ориз
сорго на зърна
елда, просо или канарско просо
маниока, арарут, салеп, земни ябълки 
или сладки картофи
зимна маслодайна рапица (канола)
пролетна маслодайна рапица (канола)
слънчоглед
соя
фъстъци
ленено семе
други маслодайни семена или 
маслодайни плодове
люцерна, еспарзета, детелина, фий, 
нектарен лотос, секирче или звездан
грах, нахут, фасул, леща или други 
бобови зеленчуци
картофи
захарно цвекло
захарна тръстика
сладка царевица
хмел
лен
коноп
тютюн
домати
лук, шалот, чесън, праз или други 
лукови зеленчуци
зеле, карфиол, алабаш, къдраво зеле 
или други годни за консумация 
зеленчуци от вида Brassica
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маруля
цикория
моркови, репи, салатно цвекло, козя 
брада, целина, репички или подобни 
кореноплодни, годни за консумация
краставици или корнишони
бобови зеленчуци
авокадо
пъпеш или папая
шафран
мащерка, босилек, маточина, мента, 
риган, розмарин или салвия
рожкови
памук
многооткосен (италиански) райграс
смеси от покривни култури за 
селскостопански цели

Or. en

Изменение 2292
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Приложение V а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Vа
Списък на културите, посочени в 
член 30
пролетна мека пшеница, смес от 
пшеница и ръж за посев или лимец
зимна мека пшеница, смес от 
пшеница и ръж за посев или лимец
твърда пшеница
пролетна ръж
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зимна ръж
пролетен ечемик
зимен ечемик
пролетен овес
зимен овес
царевица
ориз
сорго на зърна
елда, просо или канарско просо
маниока, арарут, салеп, земни ябълки 
или сладки картофи
пролетна репица или рапица
зимна репица или рапица
временни пасища
слънчоглед
соя
фъстъци
ленено семе
други маслодайни семена или 
маслодайни плодове
люцерна, еспарзета, детелина, фий, 
нектарен лотос, секирче или звездан
грах, нахут, фасул, леща или други 
бобови зеленчуци
картофи
захарно цвекло
захарна тръстика
сладка царевица
хмел
лен
коноп
тютюн
домати
лук, шалот, чесън, праз или други 
лукови зеленчуци
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зеле, карфиол, алабаш, къдраво зеле 
или други годни за консумация 
зеленчуци от вида Brassica
маруля
цикория
моркови, репи, салатно цвекло, козя 
брада, целина, репички или подобни 
кореноплодни, годни за консумация
краставици или корнишони
бобови зеленчуци
авокадо
пъпеш или папая
шафран
мащерка, босилек, маточина, мента, 
риган, розмарин или салвия
рожкови
памук

Or. en


