
 

AM\929538BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.3.2013 B7-0079/122 

Изменение  122 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès и други 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 5 – буква а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 а) Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 

държавите членки могат да 

предоставят еднократно сума, която 

не превишава по размер сумите, 

посочени в приложение […]; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/123 

Изменение  123 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 

Gauzès и други 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Въз основа на изчисления процент, 

който е нотифициран от държавите 

членки съгласно параграф 1, 

посредством актове за изпълнение 

Комисията определя на годишна база 

съответния таван за плащането по 

член 36. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 56, 

параграф 2. 

4. Посредством актове за изпълнение 

Комисията определя на годишна база: 

 — таваните за плащането по член 36 

въз основа на изчисления или 

фиксирания процент, който е 

нотифициран от държавите членки 

съгласно параграф 1; 

 — сумите съгласно приложение […] 

въз основа на средния размер на 

земеделските стопанства, 

управлявани от млади 

селскостопански производители, и 

средната стойност на правата на 

селскостопанските производители. 

 Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 56, 
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параграф 2. 

Or. en 

 

 


