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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 постепенно. 

Това ще се постигне като за периода 

всички държави членки, чиито директни 

плащания са под 90 % от средната 

(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 по такъв начин, че 

от 2021 г. нататък действащите 

критерии за определяне на 

стойността на директните 

плащания да бъдат обективни и 

еднакви за всички селскостопански 

производители в рамките на ЕС. 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 
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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. 

влаганите ресурси, равнищата на 

директното подпомагане на хектар 

следва да бъдат коригирани 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. 

Or. en 
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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 - 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – 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, 

които имат право на плащане по 

схемата за основно плащане, посочена в 

глава 1, получават допълнително 

годишно плащане за селскостопански 

практики от полза за климата и 

околната среда, при условие че в 

рамките на своите хектари, отговарящи 

на условията за подпомагане съгласно 

член 25, параграф 2, използват по 

целесъобразност следните практики: 

а) 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; 

а) разнообразяване на културите; 

б) поддържат съществуващи 

постоянни пасища в земеделското си 

б) поддържане на съществуващи 

постоянни пасища и постоянни места 
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стопанство и за паша; 

в) имат екологични приоритетни 

области в земеделската си площ. 

в) наличие на 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, 4 и 4а, 

и прилагането на финансовата 

дисциплина и линейните намаления в 

съответствие с член 7, държавите 

членки отпускат плащането, посочено в 

настоящата глава, на селскостопански 

производители, които спазват тези от 

практиките, посочени в параграф 1, 

които са приложими за техните 

стопанства, 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 

ipso facto имат право на плащането 

по настоящата глава, когато 

попадат в рамките на следните 

категории: 

 - селскостопански производители, 

които отговарят на изискванията, 

определени в член 29, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 834/2007 по 

отношение на биологичното 

земеделие, или 

 - бенефициерите на плащания за 

агроекология и климат, установени 

съгласно член 29 от Регламент (ЕС) 

№ […] [RDR], или 

 - селскостопански производители, 

чиито стопанства се намират в райони 

по мрежата „Натура 2000“, 

обхванати от директиви 92/43/ЕИО или 

2009/147/ЕО. 

 Първа алинея се прилага само за 
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елементите на стопанството, които 

се използват за биологично 

производство в съответствие с 

член 11 от 

Регламент (ЕО) № 834/2007, които са 

включени в мерките за агроекология и 

климат съгласно член 29 от 

Регламент (ЕС) № […] [RDR] или 

които са разположени в райони, 

обхванати от Директива 92/43/ЕИО 

или Директива 2009/147/ЕО. 

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, 

за които над 75 % от отговарящата 

на условията земеделска площ от 

стопанството е покрита с 

постоянни пасища или се използва за 

производството на трева или други 

фуражни култури, или е засята с 

култури под вода през значителна 

част от годината, а оставащата 

отговаряща на условията земеделска 

площ не надвишава 50 ха, са 

освободени от задълженията, 

посочени в членове 30 и 32. 

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. Селскостопански производители, 

чието стопанство е сертифицирано 

по национални или регионални схеми 

за удостоверяване на екологичните 

практики, се счита, че отговарят на 

съответните селскостопански 

практики, посочени в параграф 1, при 

условие че тези схеми отговарят на 

следните условия: 

 - те обхващат онази част от 

стопанството на селскостопанския 

производител, която е обект на 

съответните практики, посочени в 

параграф 1; и 
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 - оказват най-малко същото 

въздействие като съответните 

практики, посочени в параграф 1. 

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. 

 5a. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55, за да утвърди 

схемите за сертифициране, посочени 

в параграф 4а, и за да гарантира, че 

тези схеми ще оказват най-малко 

същото въздействие като 

съответните практики, посочени в 

параграф 1. 

 Тези схеми за сертифициране могат 

да включват следните мерки: 

 - план за управление на хранителните 

вещества в земеделското 

стопанство; 

 - план за енергийна ефективност в 

земеделското стопанство, в това 

число и оптимизация на употребата 

на отпадъците; 

 - план за действие относно 

биологичното разнообразие, 

включително създаване или 

поддръжка на коридори на 

биологичното разнообразие; 

 - план за управление на водите; 

 - почвена покривка; 

 - интегрирана борба срещу 

вредителите. 



 

AM\929537BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Or. en 
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Изменение  189 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 38 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

xx Член 38a 

 Общи правила за предоставяне на 

отделно, необвързано с 

производството подпомагане 

 1. Държавите членки, прилагащи 

СЕПП в съответствие с член 19, 

параграф 1, буква б) от настоящия 

регламент, могат да предоставят 

отделно, необвързано с 

производството подпомагане на 

селскостопански производители при 

условията, определени в настоящия 

член и членове 39 и 40. 

 2. Необвързаното с производството 

подпомагане може да се предоставя 

само на онези сектори или региони от 

дадена държава членка, в които 

отделни видове селскостопански 

практики или отделни 

селскостопански сектори 

претърпяват определени трудности и 

са особено важни по икономически 

и/или социални и/или екологични 

причини. 

 3. Необвързаното с производството 
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подпомагане е под формата на 

годишно плащане и се отпуска в 

рамките на определени количествени 

граници и въз основа на данни от 

изминал период, който се определя от 

държавата членка не по-късно от 

2013 г., като например: площи, добиви 

или определен брой животни. 

 4. За да се осигури ефективно и 

целенасочено използване на 

средствата на Съюза и да се избегне 

двойно финансиране по други подобни 

инструменти за подпомагане, 

Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 55 относно: 

 а) условията за отпускане на 

подпомагането по настоящата глава; 

 б) правилата за съответствие с други 

мерки на Съюза и за натрупването на 

различни видове подпомагане. 

Or. en 

Обосновка 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 

applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 

continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 

differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 

payments entitlements. 

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 

Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 

payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 

direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 

substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 

convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 

for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 

avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 
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it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 

justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 

already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 

Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 

Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 

envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 

entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Изменение  190 

Jan Březina и други  

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки, които са 

приложили схемата за единно 

плащане на площ, предвидена в 

Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да 

ограничат изчисляването на 

единичната стойност на правата на 

плащане, предвидени в параграф 1, до 

размер, съответстващ на не по-малко 

от 40 % от националния или 

регионалния таван, установен в 

съответствие с член 19 или член 20, 

след прилагане на линейното 

намаление, предвидено в член 23, 

параграф 1, или, когато е приложимо, 

в член 23, параграф 2. 

 Тези държави членки могат да 

увеличат националната или 

регионалната стойност на правата 

на плащане, изчислена в 

съответствие с параграф 1, когато 

общата стойност на правата на 

плащане, притежавани от даден 

селскостопански производител по 

схемата за основно плащане, е по-

ниска от общата стойност на 

помощта, получена от същия 
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селскостопански производител през 

която и да било календарна година от 

периода 2009—2013 г. съгласно 

Регламент (ЕО) № 73/2009. 

 За тази цел националната или 

регионалната стойност на всяко 

право на плащане на въпросния 

селскостопански производител се 

увеличава с дял от разликата между 

общата стойност на правата на 

плащане по схемата за основно 

плащане и общата стойност на 

помощта, получена от същия 

селскостопански производител през 

годината, избрана от държавата 

членка по втора алинея, съгласно 

Регламент (ЕО) № 73/2009. 

 За изчисляване на увеличението 

държавата членка може да вземе 

предвид цялата помощ, предоставена 

на даден селскостопански 

производител в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 73/2009 в годината, 

избрана от държавата членка по 

втора алинея, и различна от 

плащанията по схемата за единно 

плащане на площ, при условие че 

държавата членка е взела решение да 

не прилага доброволното, обвързано с 

производството подпомагане съгласно 

дял IV от настоящия регламент към 

съответните сектори. 

 (Предложението на Комисията в член 

22 дава възможност на държавите по 

СЕП, т.е. ЕС-15 плюс Словения и 

Малта, да изравнят директните 

плащания за земеделските 

производители постепенно в 

продължение на няколко години. В 

предложението на Комисията липсват 

10-те нови държави членки, които 

прилагат схемата за единно плащане на 

площ (СЕПП). Ето защо, за да се 

избегне дискриминацията, за 

държавите по СЕПП следва да се 

предвиди паралелно третиране чрез 
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включване на нов параграф 3а в чл. 22). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Изменение  191 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент и да се избегне нелоялна 

конкуренция или дискриминация между 

селскостопанските производители, на 

Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия по отношение приемането 

на правила относно заявленията за 

предоставяне на права на плащане; 

приемането на мерки по отношение на 

връщането на неактивирани права на 

плащане в националния резерв; 

приемането на изисквания относно 

уведомяването за прехвърляне на права 

на плащане на националните власти и 

сроковете, в рамките на които трябва да 

се извърши това уведомяване; 

определянето на годишния таван за 

плащане за селскостопански практики, 

които са от полза за климата и за 

околната среда; определянето на 

годишния таван на плащането за райони 

с природни ограничения; определянето 

на годишния таван на плащането за 

млади селскостопански производители; 

определянето на годишните тавани на 

(5) С цел да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент и да се избегне нелоялна 

конкуренция или дискриминация между 

селскостопанските производители, на 

Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия по отношение приемането 

на правила относно заявленията за 

предоставяне на права на плащане; 

приемането на мерки по отношение на 

връщането на неактивирани права на 

плащане в националния резерв; 

приемането на изисквания относно 

уведомяването за прехвърляне на права 

на плащане на националните власти и 

сроковете, в рамките на които трябва да 

се извърши това уведомяване; 

определянето на годишния таван за 

плащане за селскостопански практики, 

които са от полза за климата и за 

околната среда; определянето на 

годишния таван на плащането за райони 

с природни ограничения; определянето 

на годишния таван на плащането за 

млади селскостопански производители; 

определянето на годишните тавани на 



 

AM\929537BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

доброволното обвързано с 

производството подпомагане; 

приемането на правила за 

процедурата за оценка и одобрение на 

решения в рамките на доброволното 

обвързано с производството 

подпомагане; приемането на правила 

за процедурата по разрешаване и 

нотификациите на производителите, 

свързани с разрешаването на земя и 

сортове за целите на специфичното 

плащане за култура — памук; 

определянето на правила за изчисляване 

на намалението на сумата на 

специфичното плащане за култура — 

памук; приемането на правила за 

общите изисквания за нотифициране. 

Горепосочените правомощия следва да 

се упражняват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки 

върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от страна 

на Комисията. 

доброволното обвързано с 

производството подпомагане; свързани 

с разрешаването на земя и сортове за 

целите на специфичното плащане за 

култура — памук; определянето на 

правила за изчисляване на намалението 

на сумата на специфичното плащане за 

култура — памук; приемането на 

правила за общите изисквания за 

нотифициране. Горепосочените 

правомощия следва да се упражняват в 

съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 година за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки 

върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от страна 

на Комисията. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Изменение  192 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) На държавите членки следва да се 

даде възможност да използват част 

от своите национални тавани за 

директни плащания за обвързано с 

производството подпомагане в дадени 

сектори и в ясно определени случаи. 

Ресурсите, които могат да се 

използват за всяко обвързано с 

производството подпомагане, следва 

да бъдат ограничени до подходящо 

равнище, като същевременно се дава 

възможност това подпомагане да се 

отпуска в държави членки или в 

конкретни техни райони, изправени 

пред особени ситуации, когато 

конкретните видове земеделие или 

конкретните селскостопански 

сектори са от особено значение по 

икономически, екологични и/или 

социални причини. На държавите 

членки следва да се даде възможност 

да използват до 5 % от националните 

си тавани за такова подпомагане или 

10 % — ако тяхното равнище на 

обвързано с производството 

подпомагане за поне една година от 

периода 2010—2013 г. надвишава 5 %. 

В надлежно обосновани случаи обаче, 

заличава се 
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когато в даден район са 

демонстрирани определени 

чувствителни нужди и при одобрение 

от Комисията, на държавите членки 

следва да се даде възможност да 

използват повече от 10 % от 

националния си таван. Обвързаното с 

производството подпомагане следва 

да се отпуска само в размера, който е 

необходим, за да се създаде стимул за 

поддържане на настоящите равнища 

на производство в тези райони. 

Такова подпомагане следва да е на 

разположение също така на 

селскостопански производители, 

които към 31 декември 2013 г. 

притежават специални права на 

плащане, които са им разпределени 

съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 

и Регламент (ЕО) № 73/2009 и които 

не разполагат с отговарящи на 

условията хектари за активиране на 

правата на плащане. По отношение 

на одобрението на доброволното 

обвързано с производството 

подпомагане, надвишаващо 10 % от 

годишния национален таван, 

определен на държава членка, 

Комисията следва допълнително да 

бъде оправомощена да приема актове 

за изпълнение без да се прилага 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Изменение  193 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) С цел да се гарантира 

ефективното и целенасочено 

използване на средствата на Съюза и 

да се избегне двойно финансиране по 

други подобни инструменти за 

подпомагане, на Комисията следва да 

бъдат делегирани правомощия да 

приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора с оглед на 

формулирането и приемането на 

правила относно отпускането на 

доброволно обвързано с 

производството подпомагане и на 

правила относно неговото 

съответствие с другите мерки на 

Съюза и относно натрупването на 

различни видове подпомагане. 

заличава се 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Изменение  194 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка v 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(v) схема за доброволно обвързано с 

производството подпомагане; 

заличава се 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Изменение  195 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато селскостопанските 

производители, които получават 

обвързано с производството 

подпомагане за животни съгласно 

дял IV, притежават по-малко 

хектари от прага, който е избрала 

държавата членка за целите на 

параграф 1, буква б), въпросната 

държава членка прилага параграф 1, 

буква а). 

заличава се 

Or. en 



 

AM\929537BG.doc  PE503.600v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0079/196 

Изменение  196 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

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 - 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Предложение за регламент 

Дял 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 [...] заличава се 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Изменение  197 

Peter Jahr и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори под формата на законодателни 

изменения B7-0079/2013 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение за започване и даване на мандат за междуинституционални преговори относно 
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Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Процентът на корекцията, определен 

в съответствие с член 25 от 

Регламент (ЕС) № […] [HZR], се 

прилага само за преки плащания, 

надвишаващи 5 000 EUR, които се 

отпускат на селскостопанските 

производители през съответната 

календарна година. 

1. Процентът на корекцията, определен 

в съответствие с член 25 от 

Регламент (ЕС) № […] [HZR], се 

прилага за всички преки плащания, 

които се отпускат на селскостопанските 

производители през съответната 

календарна година. 
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Предложение за регламент 

Член 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 заличава се 

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: 

 

– със 20 % за транш над 150 000 EUR и 

до 200 000 EUR, 

 

– със 40 % за транш над 200 000 EUR и 

до 250 000 EUR, 

 

– със 70 % за транш над 250 000 EUR и 

до 300 000 EUR, 

 

– със 100 % за суми над 300 000 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 
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на директните плащания, които 

първоначално са били дължими на 

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. 
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