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6.3.2013 B7-0079/182 

Изменение  182 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

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 49 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Размер на плащането 

 

Размер на плащането 

 

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 определят размера 

на годишното плащане по схемата за 

дребни селскостопански производители 

на едно от следните равнища при 

спазване на параграфи 2 и 3: 

a) сума, която не превишава 15 % от 

средното национално плащане на 

бенефициер; 

а) сума, която не превишава 15 % от 

средното национално плащане на 

бенефициер; 

б) сума, която съответства на средното 

национално плащане на хектар, 

умножена по цифра, съответстваща на 

броя хектари, като максимумът е три. 

б) сума, която съответства на 150 % от 

средното национално плащане на 

хектар, умножена по цифра, 

съответстваща на броя хектари, като 

максимумът е пет. 

Средната национална стойност, 

спомената в буква а) на първа алинея се 

определя от държавите членки на база 

на националния таван, посочен в 

приложение II за календарната 2019 г., и 

броя на селскостопанските 

производители, които са получили 

права съгласно член 21, параграф 1. 

Средната национална стойност, 

спомената в буква а) на първа алинея се 

определя от държавите членки на база 

на националния таван, посочен в 

приложение II за календарната 2019 г., и 

броя на селскостопанските 

производители, които са получили 

права съгласно член 21, параграф 1. 

Средната национална стойност, 

посочена в буква б) на първа алинея, се 

Средната национална стойност, 

посочена в буква б) на първа алинея, се 
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определя от държавите членки на база 

на националния таван, посочен в 

приложение II за календарната 2019 г., и 

броя на хектарите, отговарящи на 

условията за подпомагане, декларирани 

в съответствие с член 26 през 2014 г. 

определя от държавите членки на база 

на националния таван, посочен в 

приложение II за календарната 2019 г., и 

броя на хектарите, отговарящи на 

условията за подпомагане, декларирани 

в съответствие с член 26 през 2014 г. 

2. Посочената в параграф 1 сума е 

минимум 500 EUR и максимум 

1 000 EUR. Без да се засяга действието 

на член 51, параграф 1, когато при 

прилагане на параграф 1 сумата е по-

ниска от 500 EUR или по-висока от 

1 000 EUR, сумата се закръглява 

съответно нагоре или надолу до 

минималната или максималната сума. 

2. Посочената в параграф 1 сума е 

минимум 1 000 EUR и максимум 

2 000 EUR. Без да се засяга действието 

на член 51, параграф 1, когато при 

прилагане на параграф 1 сумата е по-

ниска от 1 000 EUR или по-висока от 

2 000 EUR, сумата се закръглява 

съответно нагоре или надолу до 

минималната или максималната сума. 

3. Чрез дерогация от параграф 2 в Кипър 

и Малта сумата по параграф 1 може да 

бъде определена на стойност, която е 

по-ниска от 500 EUR, но не по-малко от 

200 EUR. 

3. Чрез дерогация от параграф 2 в Кипър 

и Малта сумата по параграф 1 може да 

бъде определена на стойност, която е 

по-ниска от 500 EUR, но не по-малко от 

200 EUR. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Изменение  183 

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 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. Ако общият размер на плащанията, 

които са дължими по схемата за дребни 

селскостопански производители, 

превишава 25 % 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 процентът. 

Or. pt 

 

 


