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BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0079/113 

Изменение  113 

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 – първо тире (ново) 

 

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; или 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/114 

Изменение  114 

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 – второ тире (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - бенефициентите на плащания за 

агроекология и климат, установени 

съгласно член 29 от Регламент (ЕС) 

№ […] [RDR]; или 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/115 

Изменение  115 

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 – трето тире (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - селскостопанските производители, 

чиито стопанства са в райони, 

разположени в мрежата от 

защитени местности „Натура 2000“, 

обхванати от Директива 92/43/ЕЕО 

или Директива 2009/147/ЕО. 

Or. en 



 

AM\929513BG.doc  PE563.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/116 

Изменение  116 

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 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, 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. 

Or. en 



 

AM\929513BG.doc  PE563.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/117 

Изменение  117 

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 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. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/118 

Изменение  118 

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 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Селскостопански производители, 

чието стопанство е сертифицирано 

по национални или регионални схеми 

за удостоверяване на екологичните 

практики, се счита, че отговарят на 

съответните селскостопански 

практики, посочени в параграф 1, при 

условие че тези схеми за 

удостоверяване на екологичните 

практики оказват поне същия вид 

въздействие, както практиките, 

посочени в параграф 1. 

 Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55, за да 

гарантира, че селскостопанската 

площ, обект на схемата, обхваща 

минимален процент от общото 

стопанство на земеделския 

производител. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/119 

Изменение  119 

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 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. 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. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/120 

Изменение  120 

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 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 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 

стопанство; 

 - план за енергийна ефективност във 

връзка със земеделското стопанство, 

в това число оптимизация на 

употребата на отпадъците; 

 - план за действие относно 

биологичното разнообразие, 

включително създаване или 

поддръжка на коридори на биологично 

разнообразие; 

 - план за управлението на водите; 
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 - почвена покривка; 

 - интегрирана борба срещу 

вредителите. 

Or. en 



 

AM\929513BG.doc  PE563.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/121 

Изменение  121 

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 39 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В срок до 1 август на годината, 

предшестваща първата година на 

прилагане на доброволното обвързано с 

производството подпомагане, 

държавите-членки могат да решат да 

използват до 5 % от своите годишни 

национални тавани по приложение II за 

финансиране на тези схеми. 

1. В срок до 1 август на годината, 

предшестваща първата година на 

прилагане на доброволното обвързано с 

производството подпомагане, 

държавите-членки могат да решат да 

използват до 10 % от своите годишни 

национални тавани по приложение II за 

финансиране на тези схеми. 

Or. en 

 

 


