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6.3.2013 B7-0079/107 

Изменение  107 

Mairead McGuinness 

от името на групата PPE 

 

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 – 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, 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 практики: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/108 

Изменение  108 

Mairead McGuinness 

от името на групата PPE 

 

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 – 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; 

a) разнообразяване на културите; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/109 

Изменение  109 

Mairead McGuinness 

от името на групата PPE 

 

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 – параграф 1 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) поддържат съществуващи 

постоянни пасища в земеделското си 

стопанство и 

б) поддържане на съществуващи 

постоянни пасища и постоянни места 

за паша; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/110 

Изменение  110 

Mairead McGuinness 

от името на групата PPE 

 

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 – параграф 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) имат екологични приоритетни 

области в земеделската си площ. 

в) наличие на екологични приоритетни 

области в земеделската им площ. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/111 

Изменение  111 

Mairead McGuinness 

от името на групата PPE 

 

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 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 

практиките, посочени в параграф 1, 

които са приложими за техните 

стопанства, и в зависимост от 

съответствието им с членове 30, 31 и 32. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/112 

Изменение  112 

Mairead McGuinness 

от името на групата PPE 

 

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 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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, 

посочено в настоящата глава, ако 

попадат в една или повече от 

следните категории: 

Or. en 

 

 


