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6.3.2013 B7-0079/124 

Изменение  124 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Поради последователното 

интегриране на различни сектори в 

схемата за единно плащане и 

последващия период за приспособяване 

на селскостопанските производители, 

става все по-трудно да се обоснове 

наличието на значителни индивидуални 

разлики в равнището на подпомагане на 

хектар в резултат на използването на 

исторически референтни данни. 

Следователно директното подпомагане 

на доходите следва да бъде разделено 

между държавите членки по един по-

справедлив начин, като се намали 

връзката с историческите референтни 

данни и с оглед на общия контекст на 

бюджета на Съюза. С цел да се 

гарантира по-справедливо 

разпределение на директното 

подпомагане, като същевременно се 

вземат предвид разликите, които все 

още съществуват в равнищата на 

работните заплати и разходите за 

влаганите ресурси, равнищата на 

директното подпомагане на хектар 

следва да бъдат коригирани 

постепенно. Това ще се постигне 

(21) Поради последователното 

интегриране на различни сектори в 

схемата за единно плащане и 

последващия период за приспособяване 

на селскостопанските производители, 

става все по-трудно да се обоснове 

наличието на значителни индивидуални 

разлики в равнището на подпомагане на 

хектар в резултат на използването на 

исторически референтни данни. 

Следователно директното подпомагане 

на доходите следва да бъде разделено 

между държавите членки по равно, като 

се премахне връзката с историческите 

референтни данни и с оглед на общия 

контекст на бюджета на Съюза по 

отношение на член 39, параграф 2 от 

Договора, който предвижда ОСП да 

взима предвид различията между 

регионите, а не между държавите 

членки, и член 40, параграф 2,, който 

забранява дискриминацията между 

селскостопанските производители в 

рамките на Съюза. 
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като за периода всички държави 

членки, чиито директни плащания са 

под 90 % от средната стойност за 

ЕС, намалят с една трета разликата 

между директните плащания и тези 

90 % от средната стойност за ЕС 

Това сближаване следва да се 

финансира пропорционално от всички 

държави членки, чиито директни 

плащания са над средната стойност 

за Съюза. Освен това всички права на 

плащане, които се активират през 

2019 г. в дадена държава членка или 

регион, следва да имат еднаква 

единична стойност вследствие на 

сближаване към тази стойност, 

което следва да се осъществи през 

преходния период посредством 

линейни стъпки. С цел да бъдат 

избегнати обаче неблагоприятни 

финансови последици за 

селскостопанските производители, 

на държавите членки, които са 

използвали схемата за единно 

плащане и по-специално 

историческия модел, следва да се даде 

възможност отчасти да вземат 

предвид исторически фактори, 

когато изчисляват стойността на 

правата на плащане през първата 

година на прилагане на новата схема. 

При обсъжданията относно 

следващата многогодишна финансова 

рамка за периода, започващ през 

2021 г., дебатът следва да се насочи 

също така към целта за пълно 

сближаване посредством еднакво 

разпределение на директното 

подпомагане в Европейския съюз през 

посочения период. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Изменение  125 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Една от целите на новата ОСП е 

подобряването на екологичните 

параметри чрез задължителен 

компонент за „екологизиране“ на 

директните плащания, които ще 

подкрепят селскостопански 

практики от полза за климата и 

околната среда, приложими в целия 

Съюз. За тази цел държавите членки 

следва да използват част от своите 

национални тавани за директни 

плащания, за да отпускат годишно 

плащане в допълнение към основното 

плащане за задължителни практики, 

които следва да се прилагат от 

селскостопанските производители с 

приоритетна насоченост и към двете 

цели на политиката — климат и 

околна среда. Споменатите практики 

следва да бъдат под формата на 

обикновени, обобщени, недоговорни и 

годишни действия, които надхвърлят 

изискванията за кръстосано спазване 

и са свързани със земеделието, като 

разнообразяване на културите, 

поддържане на постоянни пасища и 

заличава се 
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приоритетни екологични площи. 

Задължителният характер на тези 

практики следва да се отнася също 

така за селскостопанските 

производители, чиито стопанства са 

изцяло или частично разположени в 

зони по „Натура 2000“, обхванати от 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета 

от 21 май 1992 г. за опазване на 

естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна и от 

Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 30 ноември 2009 г. относно 

опазването на дивите птици, 

доколкото тези практики са 

съвместими с целите на 

споменатите директиви. 

Селскостопанските производители, 

които изпълнят условията, 

определени в 

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 

от 28 юни 2007 г. относно 

биологичното производство и 

етикетирането на биологични 

продукти и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 

имат право на компонента за 

„еклогизиране“ без да изпълняват 

никакви други задължения, предвид 

признатите ползи за околната среда 

от системите за биологично 

земеделие. Несъобразяването с 

компонента за „екологизиране“ следва 

да води до наказателни мерки 

съгласно член 65 от Регламент (ЕС) 

№ […] [HZR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Изменение  126 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) На държавите членки следва да се 

даде възможност да използват част от 

своите национални тавани за директни 

плащания за обвързано с 

производството подпомагане в дадени 

сектори и в ясно определени случаи. 

Ресурсите, които могат да се използват 

за всяко обвързано с производството 

подпомагане, следва да бъдат 

ограничени до подходящо равнище, 

като същевременно се дава възможност 

това подпомагане да се отпуска в 

държави членки или в конкретни техни 

райони, изправени пред особени 

ситуации, когато конкретните видове 

земеделие или конкретните 

селскостопански сектори са от особено 

значение по икономически, екологични 

и/или социални причини. На държавите 

членки следва да се даде възможност да 

използват до 5 % от националните си 

тавани за такова подпомагане или 10 % 

— ако тяхното равнище на обвързано 

с производството подпомагане за поне 

една година от периода 2010—2013 г. 

надвишава 5 %. В надлежно 

(33) На държавите членки следва да се 

даде възможност да използват част от 

своите национални тавани за директни 

плащания за обвързано с 

производството подпомагане в дадени 

сектори и в ясно определени случаи. 

Ресурсите, които могат да се използват 

за всяко обвързано с производството 

подпомагане, следва да бъдат 

ограничени до подходящо равнище, 

като същевременно се дава възможност 

това подпомагане да се отпуска в 

държави членки или в конкретни техни 

райони, изправени пред особени 

ситуации, когато конкретните видове 

земеделие или конкретните 

селскостопански сектори са от особено 

значение по икономически, екологични 

и/или социални причини. На държавите 

членки следва да се даде възможност да 

използват до 5 % от националните си 

тавани за такова подпомагане. 

Обвързаното с производството 

подпомагане следва да се отпуска само в 

размера, който е необходим, за да се 

създаде стимул за поддържане на 
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обосновани случаи обаче, когато в 

даден район са демонстрирани 

определени чувствителни нужди и 

при одобрение от Комисията, на 

държавите членки следва да се даде 

възможност да използват повече от 

10 % от националния си таван. 

Обвързаното с производството 

подпомагане следва да се отпуска само в 

размера, който е необходим, за да се 

създаде стимул за поддържане на 

настоящите равнища на производство в 

тези райони. Такова подпомагане следва 

да е на разположение също така на 

селскостопански производители, които 

към 31 декември 2013 г. притежават 

специални права на плащане, които са 

им разпределени съгласно 

Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 

Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 

разполагат с отговарящи на условията 

хектари за активиране на правата на 

плащане. По отношение на 

одобрението на доброволното 

обвързано с производството 

подпомагане, надвишаващо 10 % от 

годишния национален таван, 

определен на държава членка, 

Комисията следва допълнително да 

бъде оправомощена да приема актове 

за изпълнение без да се прилага 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

настоящите равнища на производство в 

тези райони и за да се гарантира 

правилното спазване на това условие. 

Комисията следва да има правомощия 

да контролира производствените 

равнища в секторите и регионите, 

където се прилага тази форма на 

подпомагане и, при необходимост, да 

изисква от държавите членки да 

намалят дела на директните 

плащания, предоставени под формата 

на обвързано с производството 

подпомагане. Такова подпомагане 

следва да е на разположение също така 

на селскостопански производители, 

които към 31 декември 2013 г. 

притежават специални права на 

плащане, които са им разпределени 

съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 и 

Регламент (ЕО) № 73/2009 и които не 

разполагат с отговарящи на условията 

хектари за активиране на правата на 

плащане. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Изменение  127 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 6 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Директните плащания се 

разпределят между държавите 

членки по такъв начин, че всяка 

държава членка получава като 

национален таван сумата, 

съответстваща на броя хектари, 

обхванати от исканията за директни 

плащания през 2013 г., умноженa по 

средната стойност на директните 

плащания в целия Съюз през 2013 г. 

Държавите членки, в които средният 

размер на директните плащания на 

хектар, изчислен въз основа на 

плащанията през 2013 г., надхвърля 

110 % от средния размер на 

плащанията на територията на 

Съюза, могат да отпускат 

допълнителни плащания от 

националните си бюджети в размер, 

който не надвишава две трети от 

разликата между средната сума на 

директните плащания в тези 

държави и средния размер в Съюза 

през 2013 г. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Изменение  128 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 7 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат разпоредбите на 

член 8, общият размер на директните 

плащания, които могат да бъдат 

предоставени в държава членка 

съгласно дялове III, IV и V за 

календарна година след прилагане на 

член 11, не надвишава таваните, 

посочени в приложение III към 

настоящия регламент. 

1. Без да се засягат разпоредбите на 

член 8, общият размер на директните 

плащания, които могат да бъдат 

предоставени в държава членка 

съгласно дялове III, IV и V за 

календарна година след прилагане на 

член 11, когато е приложимо, не 

надвишава таваните, посочени в 

приложение III към настоящия 

регламент. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Изменение  129 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За всяка държава членка и всяка 

година изчисленият резултат от 

определянето на горна граница съгласно 

член 11, който е отразен посредством 

разликата между националните тавани, 

посочени в приложение II, към които е 

добавен размерът в съответствие с 

член 44, и нетните тавани, посочени в 

приложение III, се предоставя под 

формата на подпомагане от Съюза за 

мерки по програмите за развитие на 

селските райони, финансира от ЕЗФРСР 

съгласно Регламент (ЕС) № […] [RDR]. 

2. За всяка държава членка и всяка 

година изчисленият резултат от 

определянето на горна граница съгласно 

член 11, когато е приложимо, който е 

отразен посредством разликата между 

националните тавани, посочени в 

приложение II, към които е добавен 

размерът в съответствие с член 44, и 

нетните тавани, посочени в приложение 

III, се предоставя под формата на 

подпомагане от Съюза за мерки по 

програмите за развитие на селските 

райони, финансира от ЕЗФРСР съгласно 

Регламент (ЕС) № […] [RDR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Изменение  130 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Размерът на директните плащания, 

които се отпускат на селскостопански 

производител съгласно настоящия 

регламент през дадена календарна 

година, се намалява, както следва: 

1. Държавите членки могат да 

решават размерът на директните 

плащания, които се отпускат на 

селскостопански производител съгласно 

настоящия регламент през дадена 

календарна година, да се намалява, 

както следва: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Изменение  131 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 22 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
3a. Държавите членки, които са 

приложили схемата за единно 

плащане на площ, предвидена в 

Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 

ограничат изчисляването на 

единичната стойност на правата на 

плащане, предвидени в параграф 1, до 

размер, съответстващ на не по-малко 

от 40 % от националния или 

регионалния таван, установен в 

съответствие с член 19 или член 20, 

след прилагане на линейното 

намаление, предвидено в член 23, 

параграф 1, или, когато е приложимо, 

в член 23, параграф 2.  

 
Тези държави членки могат да 

увеличат националната или 

регионалната стойност на правата 

на плащане, изчислена в 

съответствие с параграф 1, когато 

общата стойност на правата на 

плащане, притежавани от 

селскостопански производител по 

схемата за основно плащане, е по-

ниска от общата стойност на 

помощта, получена от същия 



 

AM\929518BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

селскостопански производител през 

която и да било от календарните 

години от периода 2009—2013 г. 

съгласно Регламент (ЕО) № 73/2009.  

 
За тази цел националната или 

регионалната стойност на всяко 

право на плащане на въпросния 

селскостопански производител се 

увеличава с дял от разликата между 

общата стойност на правата на 

плащане по схемата за основно 

плащане и общата стойност на 

помощта, получена от същия 

селскостопански производител през 

годината, избрана от държавата 

членка по втора алинея, съгласно 

Регламент (ЕО) № 73/2009.  

 
За изчисляване на увеличението 

държавата членка може да вземе 

предвид цялата помощ, предоставена 

на даден селскостопански 

производител в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 73/2009 в годината, 

избрана от държавата членка по 

втора алинея, и различна от 

плащанията по схемата за единно 

плащане на площ, при условие че 

държавата членка е взела решение да 

не прилага доброволното обвързано с 

производството подпомагане съгласно 

дял IV от настоящия регламент към 

съответните сектори. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Изменение  132 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 

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: 

заличава се 

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; 

 

б) поддържат съществуващи 

постоянни пасища в земеделското си 

стопанство и  

 

в) имат екологични приоритетни 

области в земеделската си площ.  
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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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Изменение  133 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез дерогация от параграф 1 

държавите членки могат да решат да 

използват до 10 % от годишния 

национален таван по приложение II, 

при условие че: 

заличава се 

a) в срок до 31 декември 2013 г. са 

прилагали схемата за единно плащане 

на площ съгласно дял V от 

Регламент (ЕО) № 73/2009, 

финансирали са мерки по член 111 от 

същия регламент или са засегнати от 

дерогацията, предвидена в член 69, 

параграф 5 или — за Малта — в 

член 69, параграф 1 от същия 

регламент; и/или 

 

б) най-малко в продължение на една 

година през периода 2010—2013 г. са 

разпределили повече от 5 % от 

сумата, с която разполагат за 

предоставяне на директните 

плащания, предвидени в дялове III, IV 

и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 

изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 

за финансиране на мерките, 

определени в дял III, глава 2, раздел 2 
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от Регламент (ЕО) № 73/2009, 

подпомагането, предвидено в член 68, 

параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 

и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 

регламент, или мерките по глава 1, с 

изключение на дял IV, раздел 6 от 

същия регламент. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Изменение  134 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Чрез дерогация от параграф 2 

държавите членки, които са 

разпределили в продължение на поне 1 

година през периода 2010—2013 г. 

повече от 10 % от тяхната налична 

сума за предоставяне на директни 

плащания, посочени в дялове III, IV и 

V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 

изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 

за финансиране на мерките, посочени 

в дял III, глава 2, раздел 2 от 

Регламент (ЕО) № 73/2009, 

подпомагането, предвидено в 

параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 

и в член 68, параграф 1, букви б) и д) 

от същия регламент, или мерките по 

глава 1, с изключение на дял IV, раздел 

6 от същия регламент, могат да 

решат да използват повече от 10 % 

от годишния национален таван по 

приложение II при одобрение от 

Комисията в съответствие с член 41. 

заличава се 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Изменение  135 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 

членки могат да преразгледат своето 

решение съгласно параграфи 1, 2 и 3 и 

да решат, считано от 2017 г.: 

4. В срок до 1 август 2016 г. държавите 

членки могат да преразгледат своето 

решение съгласно параграф 1 и да 

решат, считано от 2017 г.: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Изменение  136 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 4 – буква а)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да увеличат процента, определен 

съгласно параграфи 1 и 2, в 

определените в тях ограничения, ако е 

приложимо, и, по целесъобразност, да 

изменят условията за отпускане на 

подпомагането; 

a) да увеличат процента, определен 

съгласно параграф 1, в определените в 

тях ограничения, ако е приложимо, и, по 

целесъобразност, да изменят условията 

за отпускане на подпомагането; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Изменение  137 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 47 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Селскостопанските производители, 

които участват в схемата за дребни 

селскостопански производители, са 

освободени от селскостопанските 

практики, предвидени в глава 2 на 

дял III. 

заличава се 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Изменение  138 

James Nicholson 

от името на групата ECR 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални 

преговори и свързания с тях мандат относно директните плащания за 

селскостопанските производители по схемите 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 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 

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: 

1. Държавите членки могат да 

определят размера на годишното 

плащане по схемата за дребни 

селскостопански производители на едно 

от следните равнища при спазване на 

параграфи 2 и 3: 

Or. en 

 

 


