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6.3.2013 B7-0079/104 

Изменение  104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

от името на групата S&D 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 

политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 29 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (29а) С оглед на подобряването на 

състоянието на околната среда, 

борбата срещу изменението на 

климата и подобряването на 

агрономическите условия Комисията 

следва своевременно да представи 

стратегически план за снабдяване с 

растителни протеини, който също 

така ще предостави възможност на 

Съюза да намали своята много силна 

зависимост от външни източници на 

снабдяване. Този план следва да 

предвижда отглеждането в рамките 

на Общата селскостопанска 

политика на повече маслодайни 

протеинови култури и бобови култури 

и следва да насърчава 

агрономическите изследвания в 

областта на адаптираните и 

високопроизводителни сортове. 

Or. en 



 

AM\929515BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/105 

Изменение  105 

Luis Manuel Capoulas Santos 

от името на групата S&D 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 

политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Постепенно намаляване и определяне на 

горна граница на плащането 

Постепенно намаляване и определяне на 

горна граница на основното плащане 

1. Размерът на директните плащания, 

които се отпускат на селскостопански 

производител съгласно настоящия 

регламент през дадена календарна 

година, се намалява, както следва:  

1. Размерът на директните плащания, 

които се отпускат на селскостопански 

производител съгласно настоящия 

регламент през дадена календарна 

година, се намалява, както следва:  

–  със 20 % за транш над 150 000 EUR и 

до 200 000 EUR,   

–  с 25 % за транш над 70 000 EUR и до 

100 000 EUR,  

–  със 40 % за транш над 200 000 EUR и 

до 250 000 EUR,  

– с 50 % за транш над 100 000 EUR и до 

150 000 EUR,  

–  със 70 % за транш над 250 000 EUR и 

до 300 000 EUR,  

– с 80 % за транш над 150 000 EUR,  

–  със 100 % за суми над 300 000 EUR.  – горната граница на общата сума, 

получена след прилагането на тези 

намаления, се определя на 200 000 

EUR.  

 1a. Параграф 1 не се прилага по 

отношение на кооперативите или 

други юридически лица, които 

обединяват няколко бенефициери на 

директни плащания и които 

получават и насочват плащанията, 

преди да ги разпределят изцяло на 
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членовете си, които индивидуално 

подлежат на условията на параграф 

1. 

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 

изчислява след изваждане на заплатите, 

които действително са заплатени и са 

декларирани от селскостопанските 

производители през предходната 

година, включително данъците и 

вноските за социално осигуряване 

свързани с трудовата заетост, от общия 

размер на директните плащания, които 

първоначално са били дължими на 

селскостопанския производител, без да 

се вземат предвид плащанията, 

отпускани съгласно дял III, глава 2 от 

настоящия регламент.  

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 

изчислява след изваждане на заплатите, 

които действително са заплатени и са 

декларирани от селскостопанските 

производители през предходната 

година, включително данъците и 

вноските за социално осигуряване, 

свързани с трудовата заетост, както и 

разходите, направени в резултат на 

използването на изпълнители за 

конкретни селскостопански 

дейности, от общия размер на 

директните плащания, които 

първоначално са били дължими на 

селскостопанския производител, без да 

се вземат предвид плащанията, 

отпускани съгласно дял III, глава 2 от 

настоящия регламент.  

 2a. Всички суми, удържани чрез 

прилагане на настоящия член, 

остават в националния пакет за 

директни плащания на държавата 

членка, установен в приложение II. 

 За всяка отделна година държавите 

членки могат да решат да 

разпределят изчислените общи суми, 

посочени в параграф 1, отчасти за 

други мерки в рамките на стълб I и 

отчасти за мерки в рамките на стълб 

II, попадащи в обхвата на Регламент 

(ЕС) № […/….] [Регламент относно 

развитието на селските райони], по-

специално във връзка с иновациите и 

агроекологичните мерки. 

3. Държавите членки гарантират, че не 

се извършват никакви плащания на 

селскостопански производители, за 

които е установено, че след датата на 

публикуване на предложението на 

Комисията за настоящия регламент 

изкуствено са създали условията за 

избягване на последиците от настоящия 

член.  

3. Държавите членки гарантират, че не 

се извършват никакви плащания на 

селскостопански производители, за 

които е установено, че след датата на 

публикуване на предложението на 

Комисията за настоящия регламент 

изкуствено са създали условията за 

избягване на последиците от настоящия 

член.  
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6.3.2013 B7-0079/106 

Изменение  106 

Luis Manuel Capoulas Santos 

от името на групата S&D 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска 

политика 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи правила Общи правила 

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, получават допълнително 

годишно плащане за селскостопански 

практики от полза за климата и 

околната среда, при условие че в 

рамките на своите хектари, отговарящи 

на условията за подпомагане, съгласно 

член 25, параграф 2 използват по 

целесъобразност следните 

селскостопански практики от полза за 

климата и околната среда:  

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) разнообразяване на културите; 

б) поддържат съществуващи б) поддържане на съществуващи 
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постоянни пасища в земеделското си 

стопанство и 

постоянни пасища и постоянни места 

за паша;  

в) имат екологични приоритетни 

области в земеделската си площ.  

в) наличие на екологични приоритетни 

области в земеделската им площ.  

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 

прилагането на финансовата 

дисциплина, линейните намаления в 

съответствие с член 7 и всякакви 

намаления и санкции, налагани 

според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 

държавите членки отпускат плащането, 

посочено в настоящата глава, на 

селскостопански производители, които 

спазват тези от трите практики, 

посочени в параграф 1, които са 

подходящи за тях, и в зависимост от 

съответствието им с членове 30, 31 и 32. 

2. Без да се засягат параграфи 3, 4 и 4а и 

прилагането на финансовата 

дисциплина и линейните намаления в 

съответствие с член 7, държавите 

членки отпускат плащането, посочено в 

настоящата глава, на селскостопански 

производители, които спазват тези от 

трите практики, посочени в параграф 1, 

които са приложими за техните 

стопанства, и в зависимост от 

съответствието им с членове 30, 31 и 32. 

3. Селскостопанските производители, 

чиито стопанства се намират изцяло 

или отчасти в райони, обхванати от 

директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 

имат право на плащането по 

настоящата глава, при условие че 

прилагат практиките, посочени в 

настоящата глава дотолкова, 

доколкото тези практики са 

съвместими в съответното 

стопанство с целите на 

споменатите директиви.  

3. Селскостопанските производители 

ipso facto имат право на плащането 

по настоящата глава, ако попадат в 

следните категории: 

 – селскостопански производители, 

които отговарят на изискванията, 

определени в член 29, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 834/2007 по 

отношение на биологичното 

земеделие, или 

 – бенефициери на плащания за 

агроекология и климат, определени 

съгласно член 29 от Регламент (ЕС) № 

[…] [Регламент относно развитието 

на селските райони], или 

 – селскостопански производители, 

чиито стопанства се намират в 

райони, включени в мрежата „Натура 

2000“ и попадащи в обхвата на 

Директива 92/43/ЕИО или Директива 
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2009/147/ЕО. 

 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, които 

попадат в обхвата на мерките за 

агроекология и климат в 

съответствие с член 29 от 

Регламент (ЕС) № [.../.…][Регламент 

относно развитието на селските 

райони] или които са разположени в 

райони, попадащи в обхвата на 

Директива 92/43/ЕИО или Директива 

2009/147/ЕО.  

4. 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.  

4. Селскостопанските производители, 

при които повече от 75 % от 

отговарящата на условията 

земеделска площ от стопанството е 

покрита с постоянни пасища или 

постоянни места за паша, използва се 

за производството на трева или други 

фуражни култури или е засята с 

култури под вода през значителна 

част от годината, а оставащата 

отговаряща на условията земеделска 

площ не надвишава 50 хектара, са 

освободени от задълженията, 

посочени в членове 30 и 32.  

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. 

 

 4a. Счита се, че селскостопанските 

производители, чието стопанство е 

сертифицирано по национални или 

регионални схеми за удостоверяване 

на екологичните практики, спазват 

съответните селскостопански 

практики, посочени в параграф 1, ако 

тези схеми отговарят на следните 

условия: 
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 - те обхващат онази част от 

стопанството на селскостопанския 

производител, която е обект на 

съответните практики, посочени в 

параграф 1; както и  

 - те оказват въздействие, което е 

най-малкото равностойно на 

въздействието на практиките, 

посочени в параграф 1. 

5. Посоченото в параграф 1 плащане 

представлява годишно плащане на 

хектар, отговарящ на условията за 

подпомагане, в съответствие с член 26, 

параграф 1, като неговият размер се 

изчислява на годишна база чрез 

разделяне на сумата, получена от 

прилагането на член 33, параграф 1, на 

общия брой хектари, отговарящи на 

условията за подпомагане, декларирани 

във въпросната държава членка в 

съответствие с член 26.  

5. Посоченото в параграф 1 плащане 

представлява годишно плащане на 

хектар, отговарящ на условията за 

подпомагане, в съответствие с член 26, 

параграф 1, като неговият размер се 

изчислява на годишна база чрез 

разделяне на сумата, получена от 

прилагането на член 33, параграф 1, на 

общия брой хектари, отговарящи на 

условията за подпомагане, декларирани 

във въпросната държава членка в 

съответствие с член 26.  

 5а. Чрез дерогация от параграф 5 на 

настоящия член, за държави членки, 

които прилагат член 22а от 

настоящия регламент, плащането, 

посочено в параграф 1 на настоящия 

член, което трябва да съставлява 

30 % от националния пакет в 

съответствие с член 33, параграф 1, 

се изплаща на селскостопанските 

производители като процент към 

тяхното основно заплащане. 

 5б. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55, за да утвърди 

схемите за сертифициране, посочени 

в параграф 4а, и за да гарантира, че 

тези схеми оказват въздействие, 

което е най-малкото равностойно на 

въздействието на съответните 

практики, посочени в параграф 1. 

 Тези схеми за сертифициране могат 

да включват следните мерки: 

 – план за управление на хранителните 

вещества в земеделското 
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стопанство; 

 – план за енергийна ефективност в 

земеделското стопанство, в това 

число оптимизация на употребата на 

отпадните води; 

 – план за действие относно 

биологичното разнообразие, 

включително създаване или 

поддръжка на коридори на биологично 

разнообразие; 

 – план за управлението на водите; 

 – почвена покривка; 

 – интегрирана борба срещу 

вредителите. 

Or. en 

 

 


