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6.3.2013 B7-0079/165 

Изменение  165 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Разпределянето на директното 

подпомагане на доходите сред 

селскостопанските производители се 

характеризира с отпускане на голямо 

количество плащания на сравнително 

малък брой големи бенефициери. 

Благодарение на икономии от мащаба, 

големите бенефициери не се нуждаят от 

същото равнище на единно 

подпомагане, за да се постигне 

ефективно целта за подпомагане на 

доходите. Освен това, потенциалът за 

адаптиране на големите бенефициери ги 

улеснява в работата им при по-ниски 

равнища на единно подпомагане. 

Следователно би било справедливо да се 

въведе система за големи бенефициери, 

в която равнището на подпомагане 

постепенно да се понижава и в крайна 

сметка да се определи горна граница, за 

да се подобри разпределението на 

плащанията между селскостопанските 

производители. Тази система следва да 

взема предвид обаче броя на трудещите 

се на заплата, за да се избегнат 

несъразмерните въздействия върху 

големи стопанства с голям брой заети 

(15) Разпределянето на директното 

подпомагане на доходите сред 

селскостопанските производители се 

характеризира с отпускане на голямо 

количество плащания на сравнително 

малък брой големи бенефициери. 

Благодарение на икономии от мащаба, 

големите бенефициери не се нуждаят от 

същото равнище на единно 

подпомагане, за да се постигне 

ефективно целта за подпомагане на 

доходите. Освен това, потенциалът за 

адаптиране на големите бенефициери ги 

улеснява в работата им при по-ниски 

равнища на единно подпомагане. 

Следователно би било справедливо да се 

въведе система за големи бенефициери, 

в която равнището на подпомагане 

постепенно да се понижава и в крайна 

сметка да се определи горна граница, за 

да се подобри разпределението на 

плащанията между селскостопанските 

производители. Тази система следва да 

взема предвид обаче броя на трудещите 

се на заплата, за да се избегнат 

несъразмерните въздействия върху 

големи стопанства с голям брой заети 
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лица. Тези максимални нива не следва 

да се прилагат за плащания, отпуснати 

за селскостопански практики от полза за 

климата и околната среда, тъй като 

ползите, които целят те, биха могли да 

бъдат понижени в резултат на това. 

Горната граница би могла да бъде 

ефективна, ако държавите-членки 

установят определени критерии за 

избягване на злоупотреби от страна на 

селскостопанските производители, 

които се стремят да избегнат 

последствията от нея. Постъпленията от 

намаляването и определянето на горна 

граница на плащанията за големите 

бенефициери следва да остават за 

държавите членки, в които са 

генерирани, и следва да се използват за 

финансиране на проекти със 

значителен принос за иновациите 

съгласно Регламент (ЕС) № […] на 

Европейския парламент и на Съвета 

от […] относно подпомагането на 

развитието на селските райони от 

Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) [RDR]. 

лица. Тези максимални нива не следва 

да се прилагат за плащания, отпуснати 

за селскостопански практики от полза за 

климата и околната среда, тъй като 

ползите, които целят те, биха могли да 

бъдат понижени в резултат на това. 

Горната граница би могла да бъде 

ефективна, ако държавите-членки 

установят определени критерии за 

избягване на злоупотреби от страна на 

селскостопанските производители, 

които се стремят да избегнат 

последствията от нея. Постъпленията от 

намаляването и определянето на горна 

граница на плащанията за големите 

бенефициери следва да остават за 

държавите членки, в които са 

генерирани, и следва да се използват за 

финансиране на публични механизми, 

предназначени за фиксирането на 

стабилни и рентабилни цени в 

селското стопанство. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Изменение  166 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) С цел да се гарантира 

пропорционалното и 

недискриминационно прилагане на 

задълженията, посочени в мярката за 

разнообразяване на културите, както и 

че те водят до подобрено опазване на 

околната среда, на Комисията следва да 

бъдат делегирани правомощия да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора с оглед приемането на 

определението на „култура“ и 

правилата, касаещи прилагането на 

мярката. 

(27) С цел да се гарантира 

пропорционалното и 

недискриминационно прилагане на 

задълженията, посочени в мярката за 

сеитбооборота, както и че те водят до 

подобрено опазване на околната среда, 

на Комисията следва да бъдат 

делегирани правомощия да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора с оглед приемането на 

определението на „култура“ и 

правилата, касаещи прилагането на 

мярката. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Изменение  167 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква e a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 е а) "сеитбооборот": растителна 

продукция, включваща поне четири 

различни култури, една от които да е 

бобова; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Изменение  168 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

(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 e a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б а) селскостопанските им дейности 

представляват само пренебрежима 

част от икономическите им 

дейности като цяло или основната 

им дейност или предметът им на 

дейност не е упражняването на 

селскостопанска дейност. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Изменение  169 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Постепенно намаляване и определяне на 

горна граница на плащането  

Постепенно намаляване и определяне на 

горна граница на плащането  

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:  

– със 20 % за транш над 150 000 EUR и 

до 200 000 EUR,  

– със 10 % за транш над 25 000 EUR и 

до 50 000 EUR,  

– със 40 % за транш над 200 000 EUR и 

до 250 000 EUR,  

– със 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,  

– със 50 % 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.  

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 

изчислява след изваждане на заплатите, 

които действително са заплатени и са 

декларирани от селскостопанските 

производители през предходната 

година, включително данъците и 

вноските за социално осигуряване 

свързани с трудовата заетост, от общия 

размер на директните плащания, които 

първоначално са били дължими на 

2. Размерът, посочен в параграф 1, се 

изчислява след изваждане на заплатите, 

които действително са заплатени и са 

декларирани от селскостопанските 

производители през предходната 

година, включително данъците и 

вноските за социално осигуряване 

свързани с трудовата заетост, от общия 

размер на директните плащания, които 

първоначално са били дължими на 
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селскостопанския производител, без да 

се вземат предвид плащанията, 

отпускани съгласно дял III, глава 2 от 

настоящия регламент. 

селскостопанския производител, без да 

се вземат предвид плащанията, 

отпускани съгласно дял III, глава 2 от 

настоящия регламент. 

3. Държавите-членки гарантират, че не 

се извършват никакви плащания на 

селскостопански производители, за 

които е установено, че след датата на 

публикуване на предложението на 

Комисията за настоящия регламент 

изкуствено са създали условията за 

избягване на последиците от настоящия 

член. 

3. Държавите-членки гарантират, че не 

се извършват никакви плащания на 

селскостопански производители, за 

които е установено, че след датата на 

публикуване на предложението на 

Комисията за настоящия регламент 

изкуствено са създали условията за 

избягване на последиците от настоящия 

член. 

Or. fr 



 

AM\929550BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/170 

Изменение  170 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

(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 a а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б а) селскостопанските им дейности 

представляват само пренебрежима 

част от икономическите им 

дейности като цяло или основната 

им дейност или предметът им на 

дейност не е упражняването на 

селскостопанска дейност. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Изменение  171 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи правила  Общи правила  

1. Държавите-членки предоставят 

годишно плащане на млади 

селскостопански производители, които 

имат право на плащане по схемата за 

основно плащане, посочена в глава 1. 

1. Държавите-членки предоставят 

годишно плащане на млади и нови 

селскостопански производители, които 

имат право на плащане по схемата за 

основно плащане, посочена в глава 1. 

2. За целите на настоящата глава „млади 

селскостопански производители“ 

означава: 

2. За целите на настоящата глава „млади 

и нови селскостопански производители“ 

означава: 

a) физически лица, които за пръв път 

създават земеделско стопанство като 

ръководители на стопанството или 

които вече са установили такова 

стопанство в рамките на пет години 

преди подаването за пръв път на 

заявление по схемата за основно 

плащане съгласно член 73, параграф 1 

от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и 

a) физически лица, които за пръв път 

създават земеделско стопанство като 

ръководители на стопанството или 

които вече са установили такова 

стопанство в рамките на пет години 

преди подаването за пръв път на 

заявление по схемата за основно 

плащане съгласно член 73, параграф 1 

от Регламент (ЕС) № […] [HZR]; и 

б) които са на по-малко от 40 години 

към момента на подаване на 

заявлението, посочено в буква а).  

б) които са на по-малко от 40 години 

към момента на подаване на 

заявлението, посочено в буква а).  

3. Без да се засяга прилагането на 

финансовата дисциплина, постепенното 

намаляване и определянето на горна 

3. Без да се засяга прилагането на 

финансовата дисциплина, постепенното 

намаляване и определянето на горна 
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граница, линейните намаления съгласно 

член 7 и всички намаления и 

изключвания, налагани съгласно член 65 

от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 

плащане по параграф 1 от настоящия 

член се отпуска на годишна база, при 

активиране на правата на плащане от 

страна на селскостопанския 

производител. 

граница, линейните намаления съгласно 

член 7 и всички намаления и 

изключвания, налагани съгласно член 65 

от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 

плащане по параграф 1 от настоящия 

член се отпуска на годишна база, при 

активиране на правата на плащане от 

страна на селскостопанския 

производител. 

4. Плащане по параграф 1 се отпуска на 

селскостопански производител за 

период от най-много пет години. Този 

период се намалява с броя на годините, 

които са изминали от установяването и 

първото подаване на заявлението по 

параграф 2, буква а). 

4. Плащане по параграф 1 се отпуска на 

селскостопански производител за 

период от най-много пет години. Този 

период се намалява с броя на годините, 

които са изминали от установяването и 

първото подаване на заявлението по 

параграф 2, буква а). 

5. 5. 

Държавите-членки ежегодно изчисляват 

размера на плащането по параграф 1, 

като умножават числото, съответстващо 

на 25 % от средната стойност на правата 

на плащане, притежавани от 

селскостопанския производител, по 

броя на правата, които той е активирал в 

съответствие с член 26, параграф 1. 

Държавите-членки ежегодно изчисляват 

размера на плащането по параграф 1, 

като умножават числото, съответстващо 

на 25 % от средната стойност на правата 

на плащане, притежавани от 

селскостопанския производител, по 

броя на правата, които той е активирал в 

съответствие с член 26, параграф 1. 

Когато прилагат първа алинея, 

държавите-членки спазват следните 

максимални ограничения на броя 

активирани права на плащане, които се 

вземат предвид: 

Когато прилагат първа алинея, 

държавите-членки спазват следните 

максимални ограничения на броя 

активирани права на плащане, които се 

вземат предвид: 

a) в държавите-членки, в които средната 

големина на земеделските стопанства 

съгласно посоченото в приложение VI е 

по-ниска или равна на 25 хектара — 

максимум 25; 

a) в държавите-членки, в които средната 

големина на земеделските стопанства 

съгласно посоченото в приложение VI е 

по-ниска или равна на 25 хектара — 

максимум 25; 

б) в държавите-членки, в които средната 

големина на земеделските стопанства 

съгласно посоченото в приложение VI е 

по-голяма от 25 хектара — максимум, 

който е равен най-малко на 25 и най-

много на средната големина. 

б) в държавите-членки, в които средната 

големина на земеделските стопанства 

съгласно посоченото в приложение VI е 

по-голяма от 25 хектара — максимум, 

който е равен най-малко на 25 и най-

много на средната големина. 

6. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 по отношение на 

условията, при които юридическо лице 

6. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 по отношение на 

условията, при които юридическо лице 
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може да се счита за отговарящо на 

условията за получаване на плащането, 

посочено в параграф 1, по-специално 

прилагането на ограничението по 

отношение на възрастта, предвидено в 

параграф 2, буква б) към едно или 

повече физически лица, които участват 

в юридическото лице. 

може да се счита за отговарящо на 

условията за получаване на плащането, 

посочено в параграф 1, по-специално 

прилагането на ограничението по 

отношение на възрастта, предвидено в 

параграф 2, буква б) към едно или 

повече физически лица, които участват 

в юридическото лице. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Изменение  172 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 38 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общи правила Общи правила 

1. 1. 

Държавите-членки могат да предоставят 

обвързано с производството 

подпомагане на селскостопанските 

производители в съответствие с 

условията, определени в настоящата 

глава: 

Държавите-членки могат да предоставят 

обвързано с производството 

подпомагане на селскостопанските 

производители в съответствие с 

условията, определени в настоящата 

глава: 

Обвързаното с производството 

подпомагане може да се отпуска на 

следните сектори и производства: 

зърнените култури, маслодайни семена, 

протеинови култури, бобови растения, 

лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 

картофи за нишесте, мляко и млечни 

продукти, семена, овче и козе месо, 

говеждо и телешко месо, маслиново 

масло, копринени буби, сух фураж, 

хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 

и цикория, плодове и зеленчуци и 

дървесни култури с кратък цикъл на 

ротация. 

Обвързаното с производството 

подпомагане може да се отпуска на 

следните сектори и производства: 

зърнените култури, маслодайни семена, 

протеинови култури, бобови растения, 

лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 

картофи за нишесте, мляко и млечни 

продукти, семена, овче и козе месо, 

говеждо и телешко месо, маслиново 

масло, копринени буби, сух фураж, 

хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 

и цикория и плодове и зеленчуци. 

2. Обвързано с производството 

подпомагане може да се отпуска само на 

2. Обвързано с производството 

подпомагане може да се отпуска само на 
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сектори или на региони от държава-

членка, в които специфични видове 

селскостопански практики или 

специфични селскостопански сектори 

претърпяват определени трудности и са 

особено важни по икономически и/или 

социални и/или екологични причини. 

сектори или на региони от държава-

членка, в които специфични видове 

селскостопански практики или 

специфични селскостопански сектори 

претърпяват определени трудности и са 

особено важни по икономически и/или 

социални и/или екологични причини. 

3. Чрез дерогация от параграф 2 

обвързано с производството 

подпомагане може да се отпуска също 

така на селскостопански производители, 

които към 31 декември 2013 г. 

притежават права на плащане, 

предоставени в съответствие с дял III, 

глава 3, раздел 2, член 71м от 

Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с 

член 60 и член 65, четвърта алинея от 

Регламент (ЕО) № 73/2009, и които 

нямат хектари, отговарящи на условията 

за подпомагане, за да активират правата 

на плащане по схемата за основно 

плащане, посочена в дял III, глава 1 от 

настоящия регламент. 

3. Чрез дерогация от параграф 2 

обвързано с производството 

подпомагане може да се отпуска също 

така на селскостопански производители, 

които към 31 декември 2013 г. 

притежават права на плащане, 

предоставени в съответствие с дял III, 

глава 3, раздел 2, член 71м от 

Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с 

член 60 и член 65, четвърта алинея от 

Регламент (ЕО) № 73/2009, и които 

нямат хектари, отговарящи на условията 

за подпомагане, за да активират правата 

на плащане по схемата за основно 

плащане, посочена в дял III, глава 1 от 

настоящия регламент. 

4.  Обвързаното с производството 

плащане може да се отпуска само в 

необходимата степен, за да се създаде 

стимул за поддържане на настоящите 

равнища на производство във 

въпросните региони. 

4.  Обвързаното с производството 

плащане може да се отпуска само в 

необходимата степен, за да се създаде 

стимул за поддържане на настоящите 

равнища на производство и заетост в 

селското стопанство във въпросните 

региони. 

5. Обвързаното с производството 

плащане е под формата на годишно 

плащане и се отпуска в рамките на 

определени количествени граници и въз 

основа на определени площи и добиви 

или определен брой животни. 

5. Обвързаното с производството 

плащане е под формата на годишно 

плащане и се отпуска в рамките на 

определени количествени граници и въз 

основа на определени площи и добиви 

или определен брой животни. 

6. Всяко обвързано с производството 

подпомагане, предоставено съгласно 

настоящия член, съответства на другите 

мерки и политики на Съюза. 

6. Всяко обвързано с производството 

подпомагане, предоставено съгласно 

настоящия член, съответства на другите 

мерки и политики на Съюза. 

7. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 относно: 

7. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 относно: 

a) условията за отпускане на 

подпомагането по настоящата глава; 

a) условията за отпускане на 

подпомагането по настоящата глава; 
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б) правилата за съответствие с други 

мерки на Съюза и за натрупването на 

различни видове подпомагане. 

б) правилата за съответствие с други 

мерки на Съюза и за натрупването на 

различни видове подпомагане. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/173 

Изменение  173 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 47 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 47а 

 Общи правила за подпомагане на 

дребните стопанства 

 1. Държавите членки предоставят 

годишно плащане на дребни 

стопанства и дребни 

селскостопански производители, 

които имат право на плащане по 

схемата за основно плащане, посочена 

в глава 1. 

 2. За целите на настоящата глава под 

дребни стопанства и дребни 

селскостопански производители се 

разбира стопанства, чийто размер е 

определен от държавите членки. 

Критериите за определяне са 

уточнени в делегираните актове на 

Комисията. 

 3. Без да се засяга прилагането на 

финансовата дисциплина, 

постепенното намаляване и 

определянето на горна граница, 

линейните намаления съгласно член 7 

и всички намаления и изключвания, 
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налагани съгласно член 65 от 

Регламент (ЕС) № […] [HZR], 

плащане по параграф 1 от настоящия 

член се отпуска на годишна база, при 

активиране на правата на плащане 

от страна на селскостопанския 

производител. 

 4. Държавите членки определят 

посочената в параграф 1 сума в 

рамките на финансовите разпоредби, 

предвидени в член 51, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

 5. Селскостопанските производители 

получаващи плащания под формата 

на подпомагане за дребни стопанства 

и дребни селскостопански 

производители могат да участват в 

тематичните подпрограми, посочени 

в член 8, параграф 1 б, трета алинея 

от регламента за развитието на 

селските райони. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Изменение  174 

Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kyriacos 

Triantaphyllides,Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 

от името на групата GUE/NGL 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0079/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 

директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на ОСП 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако общият размер на плащанията, 

които са дължими по схемата за дребни 

селскостопански производители, 

превишава 10 % от годишния 

национален таван, определен в 

приложение II, държавите-членки 

прилагат линейно намаление на сумите, 

които предстои да бъдат платени в 

съответствие с настоящия дял, за да се 

спази процента. 

2. Плащанията, които са дължими по 

схемата за много дребни 

селскостопански производители под 

формата на подпомагане за дребни 

селскостопански производители, са с 

приоритет и държавите членки 

прилагат линейно намаление на сумите, 

които предстои да бъдат платени в 

съответствие с настоящия дял, за да се 

спази годишния таван, определен в 

приложение ІІ. 

Or. fr 

 

 


