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6.3.2013 B7-0079/139 

Изменение  139 

Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski 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 – 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 

(21) В допълнение към сближаването 

на плащанията за подпомагане на 

национално и регионално равнище, 

националните пакети за директните 

плащания следва също да бъдат 

коригирани, така че в държавите 

членки с настоящо равнище на 

директни плащания на хектар под 70 % 

от средната стойност за Съюза този 

недостиг да намалее с 30 %. В 

държави членки с равнище на 

директни плащания между 70 и 80 % 

от средната стойност недостигът 

следва да бъде намален с 25 %, а в тези 

държави членки, в които равнището 

надвишава 80 % от средната 

стойност, следва да бъде намален с 

10 %. Вследствие на прилагането на 

тези механизми, полученото равнище 

следва да не бъде в нито една държава 

членка под 55 % от средното за Съюза 

през 2014 г. и 75 % от средното за 

Съюза през 2019 г. В случаи, при които 

в държави членки равнищата на 

плащания са над средната стойност 

за Съюза, стремежът към сближаване 

не следва да занижава тези равнища 

под средната стойност. 
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постепенно. Това ще се постигне 

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. 

Сближаването следва да се финансира 

пропорционално от всички държави 

членки, чиито директни плащания са 

над средната стойност за Съюза. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/140 

Изменение  140 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

Janusz Wojciechowski 

 

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 9 – параграф 1 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) Освен това държавите членки 

могат да изключат области, където 

се отглеждат ГМО. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Изменение  141 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 6 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В съответствие с 

конституционните си норми 

държавите членки могат да прилагат 

относимите разпоредби на 

настоящия регламент на регионално 

равнище. В този случай държавите 

членки определят регионите в 

съответствие с обективни и 

недискриминационни критерии и 

разделят националния таван между 

регионите. Държавите членки могат 

също да вземат всички решения, 

споменати в настоящия регламент, 

на регионално равнище и да прилагат 

финансовите разпоредби, предвидени 

в членове 33, 35, 37, 39 и 51, както и 

механизма за гъвкавост по член 14, 

към регионалните тавани. 

Държавите членки могат също да 

вземат решение за създаване на 

регионални резерви с оглед 

разпоредбите на член 23. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Изменение  142 

Martin Häusling, José Bové 

от името на групата Verts/ALE 

Corinne Lepage 

 

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 - параграф 1 

 

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. Размерът на директните плащания, 

които се отпускат на селскостопански 

производител съгласно настоящия 

регламент през дадена календарна 

година, се намалява, както следва:  

–  с 20 % за транш над 150 000 EUR и до 

200 000 EUR,  

–  с 10 % за транш над 25 000 EUR и до 

50 000 EUR,  

–  с 40 % за транш над 200 000 EUR и до 

250 000 EUR,  

–  с 20 % за транш над 50 000 EUR и до 

75 000 EUR,  

–  със 70 % за транш над 250 000 EUR и 

до 300 000 EUR,  

–  с 30 % за транш над 75 000 EUR и до 

100 000 EUR,  

–  със 100 % за суми над 300 000 EUR. –  със 100 % за суми над 100 000 EUR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Изменение  143 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 14 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди 1 август 2013 г. държавите 

членки могат да решат да предоставят 

допълнително подпомагане до 10 % от 

годишните си национални тавани за 

календарните години 2014—2019 за 

мерки по програми за развитие на 

селските райони, финансирани от 

ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 

Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 

посочено в приложение II към 

настоящия регламент. В резултат на 

това съответната сума повече няма да е 

на разположение за отпускане на 

директни плащания. 

Преди 1 август 2013 г. държавите 

членки могат да решат да предоставят 

допълнително подпомагане до 20 % от 

годишните си национални тавани за 

календарните години 2014—2019 за 

мерки по програми за развитие на 

селските райони, финансирани от 

ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 

Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 

посочено в приложение II към 

настоящия регламент. В резултат на 

това съответната сума повече няма да е 

на разположение за отпускане на 

директни плащания. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Изменение  144 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 14 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Преди 1 август 2013 г. България, 

Естония, Финландия, Латвия, Литва, 

Полша, Португалия, Румъния, 

Словакия, Испания, Швеция и 

Обединеното кралство могат да 

решат да предоставят като 

директни плащания по настоящия 

регламент до 5 % от сумата, 

разпределена за подпомагане на мерки 

по програми за развитие на селските 

райони, финансирани по ЕЗФРСР през 

периода 2015—2020 г. съгласно 

предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 

[RDR]. В резултат на това 

съответната сума повече няма да е 

на разположение за мерки за 

подпомагане по програми за развитие 

на селските райони. 

заличава се 

Решението по първа алинея се 

нотифицира на Комисията до 

датата, посочена в същата алинея. 

 

Нотифицираният процент в 

съответствие с втора алинея е 

същият за годините, посочени в 

параграф 1, първа алинея. 

 



 

AM\929546BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Изменение  145 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 28 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ГЛАВА 1а 

 ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА 

ПЪРВИТЕ ХЕКТАРИ 

 Член 28a 

 Общи правила 

 Държавите членки определят броя на 

първите хектари, отговарящи на 

това условие, които съответстват 

на броя на правата на плащане, 

активирани от селскостопанския 

производител съгласно член 26, 

параграф 1, в размер на средната 

големина на земеделските 

стопанства в съответната държава 

членка. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Изменение  146 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

 

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, 

чиято обработваема земя обхваща 

повече от 10 хектара и 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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Изменение  147 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

 

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) сеитбооборот; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Изменение  148 

Martin Häusling 

от името на групата Verts/ALE 

 

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) поддържат съществуващи постоянни 

пасища и постоянни места за паша в 

земеделското си стопанство и 

Or. en 



 

AM\929546BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/149 

Изменение  149 

Martin Häusling, José Bové 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 30 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разнообразяване на културите Сеитбооборот 

Or. en 



 

AM\929546BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/150 

Изменение  150 

Martin Häusling, José Bové 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 30 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато обработваемата земя на 

селскостопанския производител 

обхваща повече от 3 хектара и не се 

използва изцяло за производство 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, на 

обработваемата земя се отглеждат най-

малко три различни култури. Нито 

една от тези три култури не покрива 

по-малко от 5 % от обработваемата 

земя, а основната не превишава 70 % 

от обработваемата земя. 

1. Когато обработваемата земя на 

селскостопанския производител 

обхваща повече от 10 хектара и не се 

използва за производство на трева 

(засята или естествена), не е оставена 

под угар или не е засята с трайни 

насаждения под вода през значителна 

част от годината, на обработваемата 

земя се отглеждат на ротационен 

принцип три различни култури в 

рамките на три последователни 

години. Растения, които обогатяват 

почвата с азот, се включват в 

сеитбооборота.  Отглеждането на 

растения, които обогатяват почвата 

с азот, може да бъде удължено. 

Or. en 

 

 


