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6.3.2013 B7-0079/177 

Изменение  177 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Kyriacos Triantaphyllides  

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 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 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Определения Определения 

1. За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения:  

1. За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения:  

а) „селскостопански производител“ 

означава физическо или юридическо 

лице, или група физически или 

юридическа лица, независимо какъв е 

правният статут на тази група и на 

нейните членове съгласно националното 

законодателство, чието стопанство се 

намира на територията на Съюза, както 

е посочено в член 52 от Договора за 

Европейския съюз, във връзка с 

членове 349 и 355 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и което осъществява селскостопанска 

дейност;  

а) „селскостопански производител“ 

означава физическо или юридическо 

лице, или група физически или 

юридическа лица, независимо какъв е 

правният статут на тази група и на 

нейните членове съгласно националното 

законодателство, чието стопанство се 

намира на територията на Съюза, както 

е посочено в член 52 от Договора за 

Европейския съюз, във връзка с 

членове 349 и 355 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и което осъществява селскостопанска 

дейност;  

б) „стопанство“ означава всички 

използвани за селскостопански 

дейности и управлявани от 

селскостопански производител единици, 

които се намират на територията на 

една и съща държава членка;  

б) „стопанство“ означава всички 

използвани за селскостопански 

дейности и управлявани от 

селскостопански производител единици, 

които се намират на територията на 

една и съща държава членка;  

в) „селскостопанска дейност“ означава:  в) „селскостопанска дейност“ означава:  
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отглеждането на селскостопански 

продукти, включително прибирането на 

реколтата, доенето, развъждането на 

животни и отглеждането на животни за 

селскостопански цели,  

отглеждането на селскостопански 

продукти, включително прибирането на 

реколтата, доенето, развъждането на 

животни и отглеждането на животни за 

селскостопански цели,  

поддържането на селскостопанската 

земя в състояние, което да я прави 

подходяща за паша или обработване 

без никакви специални подготвителни 

действия, които са извън рамките на 

традиционните селскостопански 

методи и машини, или 

 

извършване на минимална дейност, 

която се определя от държавите 

членки, в земеделски площи, които 

естествено се поддържат в 

състояние, подходящо за паша или 

обработване; 

 

г) „селскостопански продукти“ означава 

продуктите, изброени в приложение I 

към Договора, но с изключение на 

рибните продукти, както и памук;  

г) „селскостопански продукти“ означава 

продуктите, изброени в приложение I 

към Договора, но с изключение на 

рибните продукти, както и памук;  

д) „земеделска площ“ означава площ, 

която е заета от обработваема земя, 

постоянни пасища или трайни 

насаждения;  

д) „земеделска площ“ означава площ, 

която е заета от обработваема земя, 

постоянни пасища или трайни 

насаждения;  

е) „обработваема земя“ означава земя, 

която се обработва за производството на 

култури, или площи, които са на 

разположение за производството на 

култури, но оставена под угар, 

включително площи, оставени под угар 

в съответствие с членове 22, 23 и 24 от 

Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 

от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с 

член 29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR, 

независимо от това дали на тази земя са 

разположени оранжерии или подвижни 

или неподвижни навеси;  

е) „обработваема земя“ означава земя, 

която се обработва за производството на 

култури, или площи, които са на 

разположение за производството на 

култури, но оставена под угар, 

включително площи, оставени под угар 

в съответствие с членове 22, 23 и 24 от 

Регламент (ЕО) № 1257/1999, с член 39 

от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и с 

член 29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR, 

независимо от това дали на тази земя са 

разположени оранжерии или подвижни 

или неподвижни навеси;  

ж) „трайни насаждения“ означава 

култури, за които не се прилага 

сеитбооборот, различни от постоянни 

пасища, които заемат земята в 

продължение на пет години или по-

дълъг период и дават реколта 

ж) „трайни насаждения“ означава 

култури, за които не се прилага 

сеитбооборот, различни от постоянни 

пасища, които заемат земята в 

продължение на пет години или по-

дълъг период и дават реколта 
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многократно, включително разсадници 

и нискостъблени дървесни култури с 

кратък цикъл на ротация;  

многократно, включително разсадници 

и нискостъблени дървесни култури с 

кратък цикъл на ротация;  

з) „постоянно пасище“ означава земя, 

използвана за отглеждане на трева или 

други тревни фуражи, естествено 

растящи (саморазсадени) или чрез 

култивиране (изкуствено засети), които 

не са били включени в сеитбооборота на 

стопанството в продължение на пет 

години или повече, то може да включва 

други подходящи за паша видове, при 

условие, че тревата или другите тревни 

фуражи остават преобладаващи;  

з) „постоянно пасище“ означава земя, 

използвана за отглеждане на трева или 

други тревни фуражи, естествено 

растящи (саморазсадени) или чрез 

култивиране (изкуствено засети), които 

не са били включени в сеитбооборота на 

стопанството в продължение на пет 

години или повече, то може да включва 

други подходящи за паша видове, при 

условие, че тревата или другите тревни 

фуражи остават преобладаващи;  

и) „трева или други тревни фуражи“ 

означава всички тревни растения, които 

по традиция се срещат на естествените 

пасища или обикновено са включени в 

смесите за семена за пасища или ливади 

в държавата членка (независимо дали се 

използват за паша на животните или не);  

и) „трева или други тревни фуражи“ 

означава всички тревни растения, които 

по традиция се срещат на естествените 

пасища или обикновено са включени в 

смесите за семена за пасища или ливади 

в държавата членка (независимо дали се 

използват за паша на животните или не);  

й) „разсадници“ означава следните 

площи с млади фиданки на (дървесни) 

видове, отглеждани на открито за по-

късно присаждане:  

й) „разсадници“ означава следните 

площи с млади фиданки на (дървесни) 

видове, отглеждани на открито за по-

късно присаждане:  

– лозови разсадници и разсадници за 

подложки за присаждане,  

– лозови разсадници и разсадници за 

подложки за присаждане,  

– разсадници за овошки и дребни 

безкостилкови плодове,  

– разсадници за овошки и дребни 

безкостилкови плодове,  

– разсадници за декоративни растения,  – разсадници за декоративни растения,  

– търговски разсадници за горски 

дървесни видове (без тези за 

задоволяване нуждите на самото 

стопанство в рамките на залесени 

площи),  

– търговски разсадници за горски 

дървесни видове (без тези за 

задоволяване нуждите на самото 

стопанство в рамките на залесени 

площи),  

– дървета и храсти за засаждане в 

градини, паркове, край пътя и върху 

насипи, например растения за жив плет, 

розови храсти и други декоративни 

храсти, декоративни иглолистни 

растения, включително при всички 

случаи техните подложки за присаждане 

и фиданки;  

– дървета и храсти за засаждане в 

градини, паркове, край пътя и върху 

насипи, например растения за жив плет, 

розови храсти и други декоративни 

храсти, декоративни иглолистни 

растения, включително при всички 

случаи техните подложки за присаждане 

и фиданки;  
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к) „площ с нискостеблени дървесни 

култури с кратък цикъл на ротация“ 

означава площите, засадени с 

дървесни видове с код по КН 06029041, 

определяни от държавите членки, 

които се състоят от дървесни 

многогодишни култури, чиито корени 

или дънери остават в почвата след 

прибиране на реколтата, като през 

следващия сезон се появяват нови 

издънки и с максимален цикъл на 

реколтиране, определян от 

държавите членки. 

 

2. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 за целите на:  

2. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 за целите на:  

а) формулирането на допълнителни 

определения по отношение на достъпа 

до подпомагане съгласно настоящия 

регламент;  

а) формулирането на допълнителни 

определения по отношение на достъпа 

до подпомагане съгласно настоящия 

регламент;  

б) установяването на рамка, в която 

държавите членки определят 

минималните дейности, осъществявани 

на площи, които естествено се 

поддържат в състояние, подходящо за 

паша или обработване;  

б) установяването на рамка, в която 

държавите членки определят 

минималните дейности, осъществявани 

на площи, които естествено се 

поддържат в състояние, подходящо за 

паша или обработване;  

в) установяването на критериите за 

изпълнение от селскостопанските 

производители, за да се счита, че те са 

изпълнили задължението да поддържат 

земеделската площ в състояние, 

подходящо за паша или обработване 

съгласно параграф 1, буква в).  

в) установяването на критериите за 

изпълнение от селскостопанските 

производители, за да се счита, че те са 

изпълнили задължението да поддържат 

земеделската площ в състояние, 

подходящо за паша или обработване 

съгласно параграф 1, буква в).  

г) установяване на критериите за 

определяне на превеса на тревата и 

другите тревни фуражи за целите на 

параграф 1, буква з).  

г) установяване на критериите за 

определяне на превеса на тревата и 

другите тревни фуражи за целите на 

параграф 1, буква з).  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Изменение  178 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

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 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 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:  

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

200 000 EUR,  

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

50 000 EUR,  

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

250 000 EUR,  

–  с 50 % 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 80 % 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. 

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. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Изменение  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 

Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  

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 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 14 – параграф 1 –  първа алинея  

 

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 

като допълнително подпомагане 

определен процент 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. Прехвърлените 

средства ще бъдат 100 % 

финансирани от бюджета на общата 

селскостопанска политика, с цел да се 

промени тенденцията на спад в 

селските райони и 

селскостопанската дейност, по-

специално екологосъобразното селско 

стопанство, в съответствие с 

приоритети 4 и 5 за развитие на 

селските райони съгласно член 5 от 
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Регламент (ЕС) № […] [RDR]. 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Изменение  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  

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 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 22 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 22а 

 
Сближаване между държавите 

членки по отношение на стойността 

на правата на плащане 

 
1. Докато е в сила Многогодишната 

финансова рамка за периода 2014 – 

2020 г., директното подпомагане се 

разпределя справедливо в целия 

Европейски съюз, за да се постигне 

пълно сближаване на директното 

подпомагане на доходите на 

селскостопанските производители 

във всички държави членки. 

 
2. С оглед постигане на целта за 

сближаване, посочена в параграф 1, не 

по-късно от края на първото 

тримесечие на 2013 г. Комисията 

представя предложение, определящо 

метода и графика за нейното 

изпълнение. В предложението се 

предвиждат междинни равнища на 

сближаване на плащанията на 

хектар с оглед на постигането на 

пълно сближаване до гореспоменатия 
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3. Сближаването, посочено в 

параграфи 1 и 2, се финансира 

пропорционално от всички държави 

членки с директни плащания над 

средните за Съюза. 

 
4. Независимо от сближаването, 

което трябва да се постигне съгласно 

параграф 1, разликите, които 

съществуват в равнищата на 

работните заплати и разходите за 

влаганите ресурси в държавите 

членки, се вземат надлежно предвид. 

Комисията признава тези разлики в 

предложението, посочено в параграф 

2. 

Or. pt 

 

 

 

 

 


