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Изменение 34
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане;
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за 
селскостопански практики, които са от 
полза за климата и за околната среда;
определянето на годишния таван на 
плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители;
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане;
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за
прилагане на устойчиви и 
ползотворни селскостопански 
практики, които ограничават и 
смекчават изменението на климата и
опазват околната среда; определянето 
на годишния таван на плащането за 
райони с природни ограничения;
определянето на годишния таван на 
плащането за установяването на
млади селскостопански производители;
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане;



PE496.441v01-00 4/35 AM\913248BG.doc

BG

разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. it

Изменение 35
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
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доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания, които са важен източник 
на допълнителни доходи, особено в 
области с неблагоприятни природни 
условия, което е от съществено 
значение за устойчивите семейни 
доходи и за социално-икономическата 
структура на тези райони.

Or. pt

Изменение 36
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
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селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да
имат възможност да получават
директни плащания.

селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да им 
се гарантира отпускане на директни 
плащания.

Or. it

Изменение 37
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да 
могат да решават дали в тези региони 
следва да се прилага някакъв минимален 
праг. Освен това държавите членки 
следва да имат свобода на избор 

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море в тези региони не следва да се 
прилага някакъв минимален праг. Освен 
това държавите членки следва да имат 
свобода на избор относно прилагането 
на един от двата вида минимален праг, 
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относно прилагането на един от двата 
вида минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно.
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

като отчитат особеностите на 
структурите на своите селскостопански 
сектори. Поради това, че на 
селскостопански производители с тъй 
наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно.
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

Or. pt

Изменение 38
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от един хектар. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 

(14) С цел избягване на прекомерната 
административна тежест, дължаща се на 
управлението на плащания с малки 
размери, държавите членки следва като 
цяло да се въздържат от отпускането на 
директни плащания в случаите, когато 
сумата на плащането би била по-малка 
от 100 EUR, или когато отговарящата на 
условията за подпомагане площ на 
стопанството, за която е заявена помощ, 
е по-малка от 0,3 хектара. Въпреки 
това, тъй като структурите на 
селскостопанските сектори на 
държавите членки са изключително 
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разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони и малките острови в Егейско 
море, държавите членки следва да могат 
да решават дали в тези региони следва 
да се прилага някакъв минимален праг.
Освен това държавите членки следва да 
имат свобода на избор относно 
прилагането на един от двата вида 
минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно.
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

разнообразни и могат да се различават 
значително от средната структура на 
стопанствата в Съюза, на държавите 
членки следва да се разреши да 
прилагат минимални прагове, които да 
отразяват характерните особености на 
всяка една от тях. Поради изключително 
специфичната структура на 
стопанствата в най-отдалечените 
региони, планинските области, 
островните региони и малките острови 
в Егейско море, държавите членки 
следва да могат да решават дали в тези 
региони следва да се прилага някакъв 
минимален праг. Освен това държавите 
членки следва да имат свобода на избор 
относно прилагането на един от двата 
вида минимален праг, като отчитат 
особеностите на структурите на своите 
селскостопански сектори. Поради това, 
че на селскостопански производители с 
тъй наречените стопанства „без земя“, 
можеха да бъдат отпускани плащания, 
прилагането на прага, изчисляван на 
база хектар, би било неефективно.
Следователно за такива 
селскостопански производители следва 
да се прилага минималната сума, 
съобразена с подпомагането. С цел да се 
гарантира еднакво третиране на 
селскостопанските производители, 
чиито директни плащания подлежат на 
постепенно въвеждане в България и 
Румъния, минималният праг следва да 
се основава на окончателния размер, 
който се отпуска в края на процеса на 
постепенно въвеждане.

Or. it

Изменение 39
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 
основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения.
Също така държавите членки следва да 
продължат да поддържат национален 
резерв, който следва да се използва за 
улесняване на участието на млади нови
селскостопански производители в 
схемата или може да се използва за 
отчитане на специфичните нужди на 
някои райони. Правилата относно 
прехвърлянето и използването на 
правата на плащане следва да бъдат 
запазени, но — при възможност — да 
бъдат опростени.

(22) Опитът, натрупан при прилагането 
на схемата за единно плащане, показва, 
че следва да бъдат запазени някои от 
основните ѝ елементи, включително 
определянето на национални тавани, за 
да се гарантира, че общото равнище на 
подпомагането не превишава 
настоящите бюджетни ограничения.
Също така държавите членки следва да 
продължат да поддържат национален 
резерв, разпределян на регионално 
равнище, който следва да се използва за 
улесняване на участието на млади 
селскостопански производители, които 
се включват за пръв път в схемата,
или може да се използва за отчитане на 
специфичните нужди на някои райони.
Правилата относно прехвърлянето и 
използването на правата на плащане 
следва да бъдат запазени, но — при 
възможност — да бъдат опростени.

Or. it

Изменение 40
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) За да се гарантира, че 
екологичните мерки, определени от 
държавите членки за приложими на 
тяхна територия, носят 
еквивалентни ползи за околната среда 
и климата, държавите членки или 
регионите, въз основа на техните 
конституционни системи, избират 
най-малко две съответни мерки от 
списъка с мерките, установени на 
общностно равнище, избирайки 
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трета мярка, която е по-подходяща 
за особеностите на тяхната 
територия от набор от 
допълнителни мерки, като 
Комисията трябва да одобри избора 
им в рамките на два месеца след като 
е била уведомени за него.

Or. it

Изменение 41
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26б) За да се гарантира, че 
устойчивите и ползотворни 
земеделски практики, които 
ограничават и смекчават 
изменението на климата и опазват 
околната среда са ефективни, 
групите от селскостопански 
производители трябва да могат да 
подписват договорни споразумения за 
сътрудничество на регионално 
равнище, които се поддържат и се 
наблюдават от регионалните органи 
по въпросите на околната среда и 
селското стопанство. Целта на тези 
споразумения е да се осигури 
приемственост и по този начин да се 
оптимизират екологичните 
приоритетни области, като 
същевременно не се засяга ценна 
земеделска земя.

Or. it

Изменение 42
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 43
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Чрез дерогация от правилата на 
настоящия регламент, Комисията 
може да приеме мерките, които 
счита за необходими и обосновани за 
разрешаването на конкретните 
проблеми в случаи, когато 
селскостопанското производство и 
земеделските производители са 
засегнати от извънредно положение 
или природно бедствие.

Or. pt
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Изменение 44
Giommaria Uggias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват
устойчиви и ползотворни
селскостопански практики, които 
ограничават и смекчават 
изменението на климата и опазват
околната среда;

Or. it

Изменение 45
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 не се прилага към районите на 
Съюза, определени в член 349 от 
Договора, наричани по-долу „най-
отдалечените райони“, и към 
директните плащания, отпускани в 
малките острови в Егейско море в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006.

Членове 10 и 11 не се прилагат към 
районите на Съюза, определени в 
член 349 от Договора, наричани по-долу
„най-отдалечените райони“, и към 
директните плащания, отпускани в 
малките острови в Егейско море в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006.

Or. pt

Изменение 46
Luís Paulo Alves

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

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

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

Or. pt

Изменение 47
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 48
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се избегне общият размер на 
директните плащания да бъде по-висок 
от таваните, посочени в приложение III, 
държавите членки прилагат линейно 
намаляване на размера на всички 

С цел да се избегне общият размер на 
директните плащания да бъде по-висок 
от таваните, посочени в приложение III, 
държавите членки прилагат линейно 
намаляване на размера на всички 
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директни плащания, с изключение на 
директните плащания, отпуснати по 
регламенти (ЕО) № 247/2006 и 
(ЕО) № 1405/2006.

директни плащания, с изключение на 
директните плащания, отпуснати по 
регламенти (ЕО) № 247/2006 и 
(ЕО) № 1405/2006. Освен това 
линейното намаляване не се прилага 
към директните плащания за земя на 
по-малките острови, разположени в 
административните рамки на 
островни региони.

Or. it

Изменение 49
Giommaria Uggias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) когато отговарящата на условията 
площ на стопанството, за която 
директни плащания са заявени или 
дължими преди намаленията и 
изключванията, предвидени в член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], е 0,3 
хектара.

Or. it

Изменение 50
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Параграф 1 не се прилага в най-
отдалечените райони и в малките 
острови в Егейско море.

Or. pt



AM\913248BG.doc 15/35 PE496.441v01-00

BG

Изменение 51
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Въпросните държави членки могат да 
решат да не прилагат параграф 1 в най-
отдалечените райони и в малките 
острови в Егейско море и в по-малките 
острови, разположени в 
административните рамки на 
островни региони.

Or. it

Изменение 52
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Изменение 53
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) правилата за подписване от 
страна на групи от селскостопански 
производители на договорни 
споразумения за сътрудничество на 
регионално равнище, които се 
поддържат и се наблюдават от 
регионалните органи по въпросите на 
околната среда и селското 
стопанство и чиято цел е да се 
осигури приемственост и по този 
начин да се оптимизират 
екологичните приоритетни области, 
като същевременно не се засяга ценна 
земеделска земя.

Or. it

Изменение 54
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват поне две от
следните селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда:

Or. it
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Изменение 55
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара;

Or. en

Изменение 56
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и 

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 57
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава. Горното право се прилага също 
по отношение на селскостопанските 
производители, чиито земеделски 
площи се намират в защитени 
територии, признати от държавите 
членки на национално или регионално 
равнище, и по отношение на 
земеделските площи, за които са 
поети агроекологични ангажименти в 
рамките на програмите за развитие 
на селските райони.

Or. pt

Изменение 58
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие ipso facto имат право на
плащане, посочено в параграф 1 на
настоящата глава.

Селскостопанските производители ipso 
facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории:

- обработваемата земя на 
стопанството обхваща по-малко от 
15 хектара, или
- „Натура 2000“ обхваща повече от 
50 % от селскостопанската земя на 
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стопанството, или
- площите, обхванати от мерките за 
агроекология и климат в 
съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], 
обхващат повече от 50 % от 
селскостопанската земя на 
стопанството
- селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие;

Or. en

Изменение 59
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие ipso facto имат право на
плащане, посочено в параграф 1 на
настоящата глава.

Селскостопанските производители ipso 
facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на поне една от 
следните категории:

- селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие;
- селскостопанските производители, 
които практикуват интензивно 
земеделие с дървета, високи зърнени 
култури и/или лозови насаждения;
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- селскостопански производители, 
които са членове на асоциации за 
защита на селскостопански продукти 
със защитени наименования за 
произход и/или защитени географски 
указания.

Or. it

Обосновка

Включването на системи, определени като „екологични по дефиниция“ ще осигури 
стимул за развитието на тези системи и за участието на селскостопанските 
производители в тях. Това ще създаде правилните пазарни стимули за по-устойчиво 
селско стопанство.

Изменение 60
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които 
се използват за биологично 
производство в съответствие с 
член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

заличава се

Or. it

Изменение 61
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а
За да се гарантира, че екологичните 
мерки, определени от държавите 
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членки за приложими на тяхна 
територия, носят еквивалентни 
ползи за околната среда и климата, 
държавите членки, въз основа на 
техните конституционни системи и 
след консултации с регионите, ако е 
приложимо, предоставят на 
селскостопанските производители 
допълнителни възможности, избрани 
въз основа на целите и климатичните 
и екологичните особености, от които 
се избира трета задължителна 
мярка, която е предмет на одобрение 
от страна на Комисията.
Държавите членки нотифицират 
Комисията за своето решение до 1 
август 2013 г. Комисията одобрява 
пакета от мерки, приети от 
държавите членки, в рамките на два 
месеца след като е била уведомени за 
него.

Or. it

Изменение 62
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 %

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15  хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури.
Основната култура не покрива повече
от 70 % от обработваемата земя, а
двете основни култури не превишават 
95 % от обработваемата земя.
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от обработваемата земя.

Or. en

Изменение 63
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Първият параграф не се прилага за 
стопанствата:
- в които обработваемата земя се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена) или 
други фуражи, оставена е изцяло под 
угар, засята е изцяло с култури под 
вода през значителна част от 
годината или съчетание от 
посочените; или
- в които повече от 75 % от 
отговарящата на условията 
земеделска площ от стопанството е 
покрита с постоянни пасища или 
трайни насаждения, използва се за 
производството на трева или други 
фуражни култури, оставена е под угар 
или съчетание от посочените.

Or. en

Изменение 64
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни пасища (Не се отнася до българския текст.)
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Or. en

Изменение 65
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки гарантират 
поддържането на съотношението на
постоянни пасища към общата
земеделска площ. Това задължение се 
прилага на национално или регионално 
равнище.

Държавите членки, които са се 
присъединили към ЕС преди 2004 г., 
гарантират, че земята, която се е 
използвала като постоянно пасище 
към датата, предвидена за 
подаването на заявления за помощи 
на базата на площи за 2003 г., се 
поддържа като постоянно пасище.
Новите държави членки, които са се 
присъединили към ЕС през 2004 г. 
гарантират, че земята, която се е 
използвала като постоянно пасище на 
1 май 2004 г., се поддържа като 
постоянно пасище.
България и Румъния гарантират, че 
земята, която е била заета от 
постоянни пасища на 1 януари 2007 г., 
продължава да се поддържа като 
заета от постоянни пасища.
Държавите членки гарантират, че 
делът съгласно посоченото в първи 
параграф (наричан по-долу 
референтен индекс) не е намален с 
повече от 10 % за сметка на площта, 
която се използва като постоянни 
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пасища, във връзка със съответната 
референтна година съгласно 
посоченото в предходния параграф.
Разпоредбите на настоящия параграф
не се прилагат за земята, която се 
използва като постоянни пасища, 
които трябва да бъдат залесени, ако 
такова залесяване е съвместимо с 
околната среда и с изключение на 
насажденията от коледни дръвчета и 
бързоразвиващи се подобни видове, 
отглеждани в краткосрочен план.

Or. en

Изменение 66
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2011 г., наричани по-долу
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира действително устойчив подход, годината за референция за 
земята с постоянни пасища следва да е 2011, а не 2014. В противен случай съществува 
значителен риск от това голяма част от земята за пасища да бъде разорана и вече да 
не представлява пасище, преди реформата да влезе в сила.

Изменение 67
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители с 
трайни насаждения, като маслинови 
горички, лозя или овощни градини, но с 
изключение на трайни насаждения за 
добив на ядки, прилагат специфични 
агрономски практики, които 
включват минимална обработка на 
почвата и зелено покритие на 
повърхността на почвата.

Or. pt

Изменение 68
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 69
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да (Не се отнася до българския текст.)
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приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

Or. en

Изменение 70
Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

1. Селскостопанските производители 
гарантират , че най-малко 7% от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, се 
използват като част от 
екологичната инфраструктура,
включително особености на 
ландшафта като живи плетове и 
каменни стени, оставена под угар земя,
поддържани тераси и полуестествени 
местообитания. Земята не се засява 
повторно, не се разорава и не се 
използват торове или пестициди.
Могат да се извършват събиране, 
косене и паша с честота и гъстота, 
които не водят до влошаване на 
тревната площ. При първоначалното 
създаване на смесени тревни площи, 
включващи пасища и ливади, в 
съчетанието от видове в пасищата 
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или ливадите могат да се включат 
подходящи бобови култури за целите 
на паша или коситба.

Or. en

Изменение 71
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, обхваща над 20 хектара, 
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 2, параграф 31, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи и 
исторически пасища и трайни 
насаждения съгласно определението в 
член 31а, параграф 1, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя или земя с 
трайни насаждения за добив на ядки, 
тераси, особености на ландшафта като 
живи плетове или каменни стени, 
буферни ивици, земя, засята с 
култури, които обогатяват почвата с 
азот, както и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. pt

Изменение 72
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

1. Държавите членки гарантират на 
национално или регионално равнище, 
че най-малко 3 % от техните хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя,
селскостопански площи съгласно 
агроекологични схеми, площи без 
наторяване с азот и без използване на 
пестициди, заделена за специални 
цели земя, селскостопанска площ в 
рамките на „Натура 2000“ или други 
площи, служещи за опазване на 
природата, тераси, особености на 
ландшафта, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. en

Изменение 73
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент, посочен в 
параграф 1, се намалява на 3 % за 
групи селскостопански 
производители, които създават 
непрекъснати, съседни приоритетни 
екологични площи.

Or. pt
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Изменение 74
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Първият параграф не се прилага за 
земеделските площи, които се 
използват за отглеждане на плодови 
или зеленчукови култури, или за 
стопанствата, в които 
обработваемата земя заема по-малко 
от 15 хектара.

Or. en

Изменение 75
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

Изменение 76
Luís Paulo Alves

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 
въведат различни форми на 
финансиране за регионите, определени 
съгласно този член.

Or. pt

Изменение 77
Czesław Adam Siekierski

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

Изменение 78
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 79
Czesław Adam Siekierski

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:
1. 15 октомври 2014 г., в сила от 
2014 г.,
или
2. 15 октомври 2015 г., в сила от 
2015 г.
Определената от държавите членки 
дата обаче не може да бъде по-рано 
от последния ден за подаване на 
заявление към схемата за основно 
плащане.

Or. en

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.
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Изменение 80
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., 
имат възможността да преосмислят 
своя избор в рамките на 2016 г., най-
късно до 15 октомври. Тези, които не 
са се присъединили към схемата за 
дребни селскосто043Fански 
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

Изменение 81
Czesław Adam Siekierski

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

a) сума, която не превишава 15 % от 
средното национално плащане на 
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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 82
Czesław Adam Siekierski

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
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Or. en

Изменение 83
Czesław Adam Siekierski

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 84
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Размерът на годишното плащане 
по схемата за дребни 
селскостопански производители е 
равен 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 85
Nuno Teixeira
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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. Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема мерките, които са 
едновременно необходими и 
обосновани в случай на спешност или 
природно бедствие, засягащо 
земеделското производство и 
селскостопанските производители, 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.

Or. pt


