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6.3.2013 B7-0079/151 

Изменение  151 

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

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. В отклонение от разпоредбите на 

параграф 1, в областите, в които не е 

възможно от агрономическа гледна 

точка, правилата за сеитбооборота 

могат да се адаптират въз основа на 

одобрение от Комисията.   

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Изменение  152 

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

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Селскостопанските производители 

поддържат като постоянни пасища 

площите от техните стопанства, които 

са декларирани като такива в 

заявлението по член 74, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 

референтната 2014 г., наричани по-долу 

„референтни площи с постоянни 

пасища“. 

Селскостопанските производители 

поддържат като постоянни тревни 

площи и постоянни пасища площите 

от техните стопанства, които са 

декларирани като такива в заявлението 

по член 74, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 

референтната 2014 г., наричани по-долу 

„референтни площи с постоянни 

тревни площи и постоянни пасища“. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Изменение  153 

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

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Референтните площи с постоянни 

пасища се увеличават когато 

селскостопанският производител има 

задължението за преобразуването на 

площи в постоянни пасища през 2014 г. 

и/или 2015 г., както е посочено в член 

93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 

Референтните площи с постоянни 

пасища и постоянни места за паша се 

увеличават, когато селскостопанският 

производител има задължението за 

преобразуването на площи в постоянни 

пасища и постоянни места за паша 

през 2014 г. и/или 2015 г., както е 

посочено в член 93 от Регламент (ЕС) 

№ […] [HZR]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Изменение  154 

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

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 31 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Селскостопанските производители 

имат право да преобразуват максимум 

5 % от своите референтни площи с 

постоянни пасища. Това ограничение не 

се прилага в случай на непреодолима 

сила или извънредни обстоятелства. 

2. Позволява се преобразуване на 

максимум 5 % от референтните площи 

с постоянни пасища и постоянни 

места за паша с изключение на 

почвите, богати на въглерод, 

влажните зони и полуестествените 

пасища и места за паша. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Изменение  155 

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

– 2013/2528(RSP) 

Предложение за регламент 

Член 31 - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 за определяне на 

правила относно увеличаването на 

референтните площи с постоянни 

пасища, посочени в параграф 1, втора 

алинея, подновяването на постоянните 

пасища, преориентирането на 

земеделската площ в постоянни пасища, 

ако разрешеното намаление по 

параграф 2 бъде превишено, както и 

изменението на референтните площи с 

постоянни пасища в случай на 

прехвърляне на земя. 

3. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 за определяне на 

правила относно увеличаването на 

референтните площи с постоянни 

тревни площи и постоянни пасища, 

посочени в параграф 1, втора алинея, 

подновяването на постоянните тревни 

площи и постоянни пасища, 

преориентирането на земеделската площ 

в постоянни тревни площи и 

постоянни пасища, ако разрешеното 

намаление по параграф 2 бъде 

превишено, както и изменението на 

референтните площи с постоянни 

тревни площи и пасища в случай на 

прехвърляне на земя. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Изменение  156 

Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 

Häusling 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 

Съображение 38 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Следва да бъде въведена проста и 

специфична схема за дребни 

селскостопански производители, за да 

се намалят административните разходи, 

свързани с управлението и контрола на 

директното подпомагане. За тази цел 

следва да се установи еднократно 

плащане, което да замества всички 

директни плащания. Следва да бъдат 

въведени правила, целящи опростяване 

на формалностите, чрез облекчаване, 

наред с други, на задълженията на 

дребните селскостопански 

производители, като свързаните с 

подаването на заявление за 

подпомагане, със селскостопанските 

практики от полза за климата и околната 

среда, с кръстосаното спазване и с 

проверките съгласно определеното в 

Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 

застрашава постигането на общите 

цели на реформата, което означава, че 

законодателството на Съюза, посочено в 

приложение II към Регламент (ЕС) 

№ […] [HZR]. се прилага за дребни 

селскостопански производители. Целта 

(38) Следва да бъде въведена проста и 

специфична схема за дребни 

селскостопански производители, за да 

се намалят административните разходи, 

свързани с управлението и контрола на 

директното подпомагане. За тази цел 

следва да се установи еднократно 

плащане, което да замества всички 

директни плащания. Следва да бъдат 

въведени правила, целящи опростяване 

на формалностите, чрез облекчаване, 

наред с други, на задълженията на 

дребните селскостопански 

производители, като свързаните с 

подаването на заявление за 

подпомагане, със селскостопанските 

практики от полза за климата и околната 

среда, без да се застрашава 

постигането на общите цели на 

реформата.  Кръстосаното спазване и 

проверките съгласно определеното в 

Регламент (ЕС) № […] [HZR] означава, 

че законодателството на Съюза, 

посочено в приложение II към 

Регламент (ЕС) № […] [HZR]. се 

прилага за дребни селскостопански 
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на посочената схема следва да бъде 

подпомагането на съществуващата 

селскостопанска структура на дребни 

стопанства в Съюза, без да се 

противодейства на развитие в посока на 

по-конкурентоспособни структури. По 

тази причина достъпът до схемата 

следва да бъде ограничен до 

съществуващите стопанства. 

производители. Целта на посочената 

схема следва да бъде подпомагането на 

съществуващата селскостопанска 

структура на дребни стопанства в 

Съюза, без да се противодейства на 

развитие в посока на по-

конкурентоспособни структури. По тази 

причина достъпът до схемата следва да 

бъде ограничен до съществуващите 

стопанства. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Изменение  157 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи правила  Общи правила  

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:  

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;  

б) поддържат съществуващи постоянни 

пасища в земеделското си стопанство и 

б) поддържат съществуващи постоянни 

пасища и постоянни места за паша в 

земеделското си стопанство; както и  
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в) имат екологични приоритетни 

области в земеделската си площ.  

в) имат екологични приоритетни 

области в земеделската си площ. 

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 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.  

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.  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.  

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.  

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.  

 4a. Селскостопанските 

производители, които изпълняват 

ангажиментите, поети съгласно член 

39, параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№1698/2005 или член 29, параграф 2 
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от Регламент (ЕС) № 9o  […] [RDP], 

или чиито стопанства са 

сертифицирани по национални или 

регионални схеми за удостоверяване 

на екологичните практики се счита, 

че отговарят на една или повече от 

свързаните селскостопански 

практики, посочени в параграф 1, при 

условие че тези ангажименти и 

схемите за удостоверяване на 

екологичните практики отговарят на 

следните условия: 

 а) те обхващат цялата част от 

стопанството на селскостопанския 

производител, което е обект на 

съответната/ите практика/и, 

посочена/и в параграф 1; 

 б) те са от същия вид практики като 

тези, посочени в параграф 1; както и 

 в) те надхвърлят практиките, 

посочени в параграф 1 по отношение 

на равнището на амбициите, 

поставени за климата и околната 

среда. 

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 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.  

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 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 



 

AM\929547BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/158 

Изменение  158 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разнообразяване на културите Сеитбооборот 

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.  

 1a. В отклонение от разпоредбите на 

параграф 1, в областите, в които не е 

възможно от агрономическа гледна 

точка, правилата за сеитбооборота 

могат да се адаптират въз основа на 

одобрение от Комисията.    

2. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55, в който е дадено 

определението на „култура“ и правилата 

2. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55, в който е дадено 

определението на „култура“ и правилата 
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за прилагане на точното изчисляване на 

дяловете на различните култури. 

за прилагане на точното изчисляване на 

дяловете на различните култури.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Изменение  159 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Постоянни пасища Постоянни пасища и постоянни места 

за паша 

1. Селскостопанските производители 

поддържат като постоянни пасища 

площите от техните стопанства, които 

са декларирани като такива в 

заявлението по член 74, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 

референтната 2014 г., наричани по-долу 

„референтни площи с постоянни 

пасища“. 

1. Селскостопанските производители 

поддържат като постоянни тревни 

площи и постоянни пасища площите 

от техните стопанства, които са 

декларирани като такива в заявлението 

по член 74, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 

референтната 2014 г., наричани по-долу 

„референтни площи с постоянни 

тревни площи и постоянни пасища“.  

Референтните площи с постоянни 

пасища се увеличават когато 

селскостопанският производител има 

задължението за преобразуването на 

площи в постоянни пасища през 2014 г. 

и/или 2015 г., както е посочено в член 

93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR],  

Референтните площи с постоянни 

пасища и постоянни места за паша се 

увеличават, когато селскостопанският 

производител има задължението за 

преобразуването на площи в постоянни 

пасища и постоянни места за паша 

през 2014 г. и/или 2015 г., както е 

посочено в член 93 от Регламент (ЕС) 

№ […] [HZR].  

2. Селскостопанските производители 

имат право да преобразуват максимум 

5 % от своите референтни площи с 

постоянни пасища. Това ограничение не 

2. Позволява се преобразуване на 

максимум 5 % от референтните площи 

с постоянни пасища и постоянни 

места за паша с изключение на 
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се прилага в случай на непреодолима 

сила или извънредни обстоятелства.  

почвите, богати на въглерод, 

влажните зони и полуестествените 

пасища и места за паша. При 

изключителни обстоятелства това 

процентно съотношение може да 

бъде увеличено до 7 %.  

3. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 за определяне на 

правила относно увеличаването на 

референтните площи с постоянни 

пасища, посочени в параграф 1, втора 

алинея, подновяването на постоянните 

пасища, преориентирането на 

земеделската площ в постоянни пасища, 

ако разрешеното намаление по 

параграф 2 бъде превишено, както и 

изменението на референтните площи с 

постоянни пасища в случай на 

прехвърляне на земя.  

3.  Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 за определяне на 

правила относно увеличаването на 

референтните площи с постоянни 

пасища и постоянни места за паша, 

посочени в параграф 1, втора алинея, 

подновяването на постоянните пасища и 

постоянните места за паша, 

преориентирането на земеделската площ 

в постоянни пасища и постоянни 

места за паша, ако разрешеното 

намаление и изключителните 

обстоятелства по параграф 2 бъдат 

превишени, както и изменението на 

референтните площи с постоянни 

пасища и постоянни места за паша в 

случай на прехвърляне на земя.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/160 

Изменение  160 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen 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 32 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Селскостопанските производители 

гарантират, че най-малко 7 % от техните 

хектари, отговарящи на условията за 

подпомагане, съгласно определеното в 

член 25, параграф 2, с изключение на 

площи с постоянни пасища, са 

приоритетни екологични площи, като 

например оставена под угар земя, 

тераси, особености на ландшафта, 

буферни ивици и залесени площи 

съгласно член 25, параграф 2, буква б), 

подточка ii). 

1. Селскостопанските производители 

гарантират, че най-малко 7 % от техните 

хектари, отговарящи на условията за 

подпомагане, съгласно определеното в 

член 25, параграф 2, с изключение на 

площи с постоянни пасища и 

постоянни места за паша, са 

приоритетни екологични площи, като 

например оставена под угар земя, 

тераси, особености на ландшафта, 

буферни ивици и полуестествени 

местообитания. За да бъдат счетени 

за приоритетни екологични площи, 

тези площи следва да не бъдат 

обработвани, засявани или 

наторявани с неорганични торове или 

пръскани с пестициди, но могат да 

бъдат използвани за паша, да бъдат 

жънати или косени в съответния 

сезон, което е съвместимо с нуждите 

на опазването на биологичното 

разнообразие. 

Or. en 

 


