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Изменение 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Опитът от прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 
септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани и за 
изменение на Регламенти (EИО) 
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) 
№ 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) 
№ 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) 
№ 2358/71 и (EО) № 2529/2001 показва, 
че някои елементи на механизма за 
подпомагане следва да бъдат 
коригирани. По-специално необходимо 
е по-голямо отделяне на прякото 
подпомагане от производството и 
опростяване на функционирането на 
Схемата за единно плащане. Също така 
трябва да се отбележи, че Регламент 
(EО) № 1782/2003 бе значително 
изменен от влизането му в сила. С оглед 
на тези развития и в интерес на 
постигането на по-голяма яснота, той 
трябва да бъде отменен и заменен с нов 
регламент.

(1) Опитът от прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 
септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани и за 
изменение на Регламенти (EИО) 
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) 
№ 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) 
№ 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) 
№ 2358/71 и (EО) № 2529/2001 показва, 
че някои елементи на механизма за 
подпомагане следва да бъдат 
коригирани. По-специално необходимо 
е по-голямо отделяне на прякото 
подпомагане от производството, с цел 
постигане на пълно отделяне на 
помощта от производството, което 
следва да се вземе предвид въз основа 
на всеки конкретен случай, както и 
опростяване на функционирането на
Схемата за единно плащане. Също така 
трябва да се отбележи, че Регламент 
(EО) № 1782/2003 бе значително 
изменен от влизането му в сила. С оглед 
на тези развития и в интерес на 
постигането на по-голяма яснота, той 
трябва да бъде отменен и заменен с нов 
регламент.

Or. en
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Изменение 41
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опитът от прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 
септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани и за 
изменение на Регламенти (EИО) 
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) 
№ 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) 
№ 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) 
№ 2358/71 и (EО) № 2529/2001 показва, 
че някои елементи на механизма за 
подпомагане следва да бъдат 
коригирани. По-специално необходимо 
е по-голямо отделяне на прякото 
подпомагане от производството и 
опростяване на функционирането на 
Схемата за единно плащане. Също така 
трябва да се отбележи, че Регламент 
(EО) № 1782/2003 бе значително 
изменен от влизането му в сила. С оглед 
на тези развития и в интерес на 
постигането на по-голяма яснота, той 
трябва да бъде отменен и заменен с нов 
регламент.

1)Опитът от прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 
септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани и за 
изменение на Регламенти (EИО) 
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) 
№ 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) 
№ 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) 
№ 2358/71 и (EО) № 2529/2001 показва, 
че някои елементи на механизма за 
подпомагане следва да бъдат 
коригирани. По-специално би могло да 
се постигне по-голямо отделяне на 
прякото подпомагане от производството 
и опростяване на функционирането на 
Схемата за единно плащане. Също така 
трябва да се отбележи, че Регламент 
(EО) № 1782/2003 бе значително 
изменен от влизането му в сила. С оглед 
на тези развития и в интерес на 
постигането на по-голяма яснота, той 
трябва да бъде отменен и заменен с нов 
регламент.

Or. es
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Изменение 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи принципа, че земеделските 
стопани, които не спазват някои 
изисквания в областите на 
здравеопазването, опазването здравето 
на животните и растенията, околната 
среда и хуманното отношение към 
животните, подлежат на намаляване или 
изключване от прякото подпомагане. 
Тази система за „кръстосано спазване“ 
съставлява неделима част от подкрепата 
на Общността в рамките на преките 
плащания и затова трябва да се 
поддържа. Въпреки това опитът показа, 
че редица изисквания от обхвата на 
кръстосаното спазване не съответстват 
достатъчно на селскостопанската 
дейност или на стопанската земя, или 
по-скоро се отнасят до националните 
органи, отколкото до земеделските 
стопани. Следователно е уместно да се 
коригира обхвата на кръстосаното 
спазване.

(2) Регламент (EО) № 1782/2003 
установи принципа, че земеделските 
стопани, които не спазват някои 
изисквания в областите на 
здравеопазването, опазването здравето 
на животните и растенията, околната 
среда и хуманното отношение към 
животните, подлежат на намаляване или 
изключване от прякото подпомагане. 
Тази система за „кръстосано спазване“ 
съставлява неделима част от подкрепата 
на Общността в рамките на преките 
плащания и затова трябва да се 
поддържа. Въпреки това опитът показа, 
че редица изисквания от обхвата на 
кръстосаното спазване не съответстват 
достатъчно на селскостопанската 
дейност или на стопанската земя, или 
по-скоро се отнасят до националните 
органи, отколкото до земеделските 
стопани. Същевременно недостигът 
на вода и изменението на климата 
изискват нов подход по отношение на 
всички селскостопански практики, 
свързани със социални и екологични 
потребности. Следователно е уместно 
да се коригира обхватът на 
кръстосаното спазване, като 
същевременно се опрости 
процедурата и се избегне 
допълнителната бюрократична 
тежест.

Or. en
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Изменение 43
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност се 
превърнаха във все по-голям проблем в 
някои области. Ето защо е уместно да 
се подобри и съществуващата рамка на 
Общността за добри селскостопански и 
екологични условия с цел опазване на 
водите от замърсяване и изтичане и 
управляване използването на водите.

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност стават  все 
по-голям проблем във все по-голяма 
част от Общността. Ето защо е 
уместно да се подобри и 
съществуващата рамка на Общността за 
добри селскостопански и екологични 
условия с цел повишаване на 
равнището на задържане на води, 
опазване на водите от замърсяване и 
изтичане и рационално управляване 
използването на водите.

Or. pl

Обосновка

Narastający brak wody, również na obszarach uprawowych staje się jednym z głównych 
problemów środowiskowych na terenie Wspólnoty. 

Brak zdecydowanych działań w kierunku zwiększenia stopnia retencjonowania wody oraz jej 
racjonalnego wykorzystania może spowodować istotne zaburzenia z sektorze rolnictwa oraz 
trudno odwracalne zmiany środowiska naturalnego na jej obszarze.

Изменение 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност се 
превърнаха във все по-голям проблем в 
някои области. Ето защо е уместно да се 

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност се 
превърнаха във все по-голям проблем в 
някои области. Ето защо е уместно да се 
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подобри и съществуващата рамка на 
Общността за добри селскостопански и 
екологични условия с цел опазване на 
водите от замърсяване и изтичане и 
управляване използването на водите.

подобри и съществуващата рамка на 
Общността за добри селскостопански и 
екологични условия с цел опазване на 
водите от замърсяване и изтичане и 
управляване използването на водите 
чрез по-добри  системи в областта на 
агрономията и управлението на 
водите. 

Or. en

Изменение 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея.

 (6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско 
стопанство, и тези, предназначени да 
насърчават развитието на селските 
райони, с Регламент (ЕО) № 1782/2003 
бе въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея, освен в 
случай на риск за рентабилността на 
земеделските стопанства в 
Общността.

Or. es

Обосновка

Систематично съкращаване на преките помощи, които получават земеделските 
стопани, би могло да намали значително тяхната рентабилност и да постави в 
опасност оцеляването на много стопанства. Европейският съюз следва да се грижи в 
бъдеще за самозадоволяването си с храни.
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Изменение 46
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия1. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, е 
необходимо да се обърне повече 
внимание на въпросите за управление на 
водите на територията на 
Общността и да се предприемат 
решителни мерки. Защитата на 
биоразнообразието, наред с 
укрепването на управлението на 
водите, остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък, няма 
да е възможно постигането на целта 
на Европейската общност за спиране на  
намаляването на биоразнообразието, 
установено на територията на 
Съюза за 2010 г, без да се направят 
допълнителни усилия в тази област.,
Тези усилия следва също така да 
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подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях2. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

бъдат насочени към сериозни 
структурни промени на общностния 
селскостопански модел, като се 
използва опитът на държавите, 
чието селско стопанство се основава 
на модел на традиционна аграрна 
структура от малък мащаб. 
Следователно Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

Or. pl

Обосновка

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
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w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Изменение 47
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 

Финансовите средства, получени чрез 
въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото1, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани2. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство, и въпреки че е 
постигнат значителен напредък,
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 

                                               
1 Решение 2002/358/ЕО на Съвета (ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1).
2 Заключения на Съвета, Люксембург, 30.10.2007 г., 13888/07.
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ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурсис
оглед напостепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с
оглед на постепенното засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

Or. es

Изменение 48
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 

(7) Икономиите, направени чрез 
въвеждането на механизма за 
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модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на 
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 

модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, 
въпросите за управление на водите 
трябва да продължат да бъдат 
разрешавани. Защитата на
биоразнообразието остава основно 
предизвикателство и въпреки че е 
постигнат значителен напредък 
постигането на целта на Европейската 
общност за биоразнообразие за 2010 г. 
ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 



AM\735203BG.doc 13/40 PE409.675v01-00

BG

В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на процеса на намаляване на 
преките плащания чрез модулация.

Or. nl

Обосновка

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.

Изменение 49
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Увеличеният размер на 
задължителната модулация трябва да 
бъде взет предвид от онези държави-
членки, които са избрали да прилагат 
системата на доброволна модулация. 
Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета 
от 27 март 2007 година за утвърждаване 
на правила за доброволна модулация на 
преки плащания, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 за 
установяване на общи правила за схеми 
за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани 

(10) Размерът на задължителната 
модулация трябва да бъде взет предвид 
от онези държави-членки, които са 
избрали да прилагат системата на 
доброволна модулация. Регламент (ЕО) 
№ 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 
година за утвърждаване на правила за 
доброволна модулация на преки 
плащания, предвидена в Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 за установяване на общи 
правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани 
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трябва да бъдат съответно изменени. трябва да бъдат съответно изменени.

Or. nl

Обосновка

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.

Изменение 50
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на всяко следващо 
намаление на модулацията трябва да 
бъдат предоставени на държавите-
членки, в които те са били генерирани.

(11) Сумите, получени в резултат на 
прилагането на намаленията, 
предвидени в настоящия регламент, 
трябва да бъдат разпределени между 
държавите-членки въз основа на 
обективни критерии. Въпреки това, 
удачно е да се предвиди определен 
процент от сумите да остава в 
държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на новите проценти на 
модулацията, както и на 
максималните тавани за помощите, 
трябва да бъдат предоставени на 
държавите-членки, в които те са били 
генерирани.

Or. es
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Изменение 51
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на всяко следващо
намаление на модулацията трябва да 
бъдат предоставени на държавите-
членки, в които те са били генерирани. 

(11) Сумите, получени в резултата на 
прилагането на 5 процентни пункта, 
съответстващи на намаленията на 
модулацията, фиксирани в Регламент 
(EО) № 1782/2003 трябва да бъдат 
разпределени между държавите-членки 
въз основа на обективни критерии. 
Въпреки това, удачно е да се предвиди 
определен процент от сумите да остава 
в държавите-членки, от които 
произхождат. С оглед на структурните 
промени в резултат на премахването на 
интервенцията при ръжта, е удачно да 
се предвидят специфични мерки за 
някои райони за производство на ръж, 
които да бъдат финансирани с част от 
сумите, генерирани при модулацията. 
Все пак, сумите, получени при 
прилагането на всяко намаление на 
модулацията трябва да бъдат 
предоставени на държавите. 

Or. nl

Обосновка

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.
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Изменение 52
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Съображение 23 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Всички съществуващи преки 
плащания следва постепенно да 
бъдат премахнати до 2013 г. 
Дотогава земеделските стопани 
следва да получават подпомагане само 
за обществените услуги, които 
предоставят, като например 
увеличаване на биологичното 
разнообразие и подобряване 
управлението на водите, както и за 
постижения в областта на околната 
среда, хуманното отношение към 
животните и безопасността на 
храните.

Or. en

Обосновка

Земеделските стопани трябва да бъдат насърчавани да реагират на изискванията на 
пазара. Преките субсидии нарушават функционирането на пазара и водят до 
значително изразходване на средства на Общността. Управлението в областта на 
околната среда може да се осъществи най-добре посредством втория стълб.

Изменение 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Предложение за регламент
Съображение 23 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Първият стълб на ОСП би 
трябвало да се запази в бъдеще, за да 
се гарантира ключовата роля, която 
изпълнява земеделският стопанин в 
качеството си на двигател на 
икономиката в много селски райони, 
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както и като пазител на ландшафта 
и гарант на високите стандарти за 
продоволствено осигуряване, които 
изисква Европейският съюз.

Or. es

Обосновка

Систематично съкращаване на преките помощи, които получават земеделските 
стопани, би могло да намали значително тяхната рентабилност и да постави в 
опасност оцеляването на много стопанства. Европейският съюз следва да се грижи в 
бъдеще за самозадоволяването си с храни.

Изменение 54
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не свързана с производството, 
внася гъвкавост при избора на 
производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 
полските култури, хмела и семената, 
и до известна степен, секторът на 
говеждо месо. Следователно 
частично обвързаните с 

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не е свързана с производството,  
би могло да внесе гъвкавост при избора 
на производители, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Поради това е 
уместно да се разреши на държавите-
членки, които вземат такова 
решение, да напреднат в отделянето 
на помощите от производството.
Поради това, че частично обвързаните с 
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производството плащания в тези 
сектори трябва да бъдат 
интегрирани в схемата за единно 
плащане. За да могат земеделските 
стопани в сектора на говеждото месо 
постепенно да се адаптират към 
новите договорености за помощи е 
необходимо да се изготви разпоредба 
за постепенно интегриране на 
специалната премия за мъжки 
животни и на премията за клане. 
Поради това, че частично обвързаните с 
производството плащания в секторите 
на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

производството плащания в секторите 
на плодовете и зеленчуците бяха 
въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми.

Or. es

Изменение 55
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Все пак по отношение на сектора 
на кравите с бозаещи телета и на 
овчето и козе месо изглежда, че 
запазването на минимално равнище на 
земеделската продукция може все още 
да е необходимо за селскостопански
икономии в някои региони и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до икономически 
алтернативи. При тези обстоятелства 
държавите-членки трябва да имат 
вариант да запазят обвързаната с 
производството помощ на настоящото 
равнище или, за кравите с бозаещи 
телета, на по-ниско равнище. В такъв 
случай трябва да се изготви 
специална разпоредба за спазване на 

(31) Все пак изглежда, че запазването на 
минимално равнище на земеделската 
продукция може все още да е 
необходимо за равновесието на някои 
сектори и за селскостопанската 
икономика в някои региони, и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до други
икономически алтернативи. При тези 
обстоятелства държавите-членки трябва 
да имат вариант да запазят обвързаната 
с производството помощ на настоящото 
равнище.
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изискванията за идентификация и 
регистрация, предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския 
съвет и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/20041, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

Or. es

Изменение 56
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои чувствителни 
сектори. Предвид нарастващото
значение на ефективното управление на 
рисковете, на държавите-членки трябва 
да се предостави възможност за 
финансов принос в плащането на 
премиите на земеделските стопани за
застраховане на селскостопански
култури, както и във финансирането на 
финансовото обезщетение на някои 

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 20% от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои особено 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки трябва да се предостави 
възможност за финансов принос в 
плащането на премиите на земеделските 
стопани за селскостопански
застраховки, както и във 
финансирането на финансовото 

                                               
1 ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8.
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икономически загуби в случай на 
болести по животните или по 
растенията. С оглед на спазването на 
международните задължения на 
Общността, ресурсите, които може да 
бъдат използвани за всякакви мерки за 
обвързана с производството помощ, 
трябва да бъдат ограничени на 
подходящо равнище. Необходимо е да 
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 
застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, трябва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище. 
Необходимо е да се определят 
съответните условия, приложими за 
финансовите обезщетения във връзка 
със селскостопанските застраховки, 
както и за обезщетението за болести по 
животните или по растенията.

Or. es

Изменение 57
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 10 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои чувствителни 
сектори. Предвид нарастващото 
значение на ефективното управление на 
рисковете, на държавите-членки трябва 
да се предостави възможност за 

(32) На държавите-членки трябва да се 
разреши да използват до 5 % от своите 
тавани за отпускане на специфична 
помощ в ясно определени случаи. 
Такава помощ трябва да позволи на 
държавите-членки да разрешат 
проблемите с околната среда и да 
подобряват качеството и реализацията 
на селскостопанските продукти. 
Специфичната помощ трябва да бъде 
отпусната и за ограничаване на 
последствията от постепенното 
премахване на квотите за мляко и за 
отделянето на помощите от 
производството в някои особено 
чувствителни сектори. Предвид 
нарастващото значение на ефективното 
управление на рисковете, на държавите-
членки трябва да се предостави 
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финансов принос в плащането на 
премиите на земеделските стопани за 
застраховане на селскостопански 
култури, както и във финансирането на 
финансовото обезщетение на някои 
икономически загуби в случай на 
болести по животните или по 
растенията. С оглед на спазването на 
международните задължения на 
Общността, ресурсите, които може да 
бъдат използвани за всякакви мерки за 
обвързана с производството помощ, 
трябва да бъдат ограничени на 
подходящо равнище. Необходимо е да 
се определят съответните условия, 
приложими за финансовите 
обезщетения във връзка със 
застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

възможност за финансов принос в 
плащането на премиите на земеделските 
стопани за застраховане на 
селскостопански култури, както и във 
финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните или по растенията. С оглед 
на спазването на международните 
задължения на Общността, ресурсите, 
които може да бъдат използвани за 
всякакви мерки за обвързана с 
производството помощ, трябва да бъдат 
ограничени на подходящо равнище. 
Необходимо е да се определят 
съответните условия, приложими за 
финансовите обезщетения във връзка 
със застраховане на селскостопански 
култури, както и за обезщетението за 
болести по животните или по 
растенията.

Or. en

Обосновка

Различията между държавите-членки трябва да бъдат колкото е възможно по-
малки. Въпреки че е важно да се даде възможност за гъвкавост на държавите-членки, 
с цел те да предоставят помощ на конкретни сектори в конкретно време, трябва да 
се избягва нарушаването на пазарните условия между държавите-членки.

Изменение 58
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Предвид нарастващото значение 
на ефективното управление на 
рисковете, на държавите-членки 
следва да се предостави възможност 
за финансов принос в плащането на 
премиите на земеделските стопани 
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за земеделски застраховки, както и 
във финансирането на финансовото 
обезщетение на някои икономически 
загуби в случай на болести по 
животните.

Or. es

Обосновка

Действащите земеделски застраховки не покриват само земеделските култури; 
съществуват и застраховки за животновъди, които не е уместно да се елиминират.

Изменение 59
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега могат да бъдат интегрирани в 
тази схема, за да се насърчи развитието 
на пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. Такъв е случаят по-
специално със сектора на 
маслиновото масло, където една 
несъществена част от помощта бе 
обвързана с производството. Такъв е 
случаят и с плащанията за твърда 
пшеница, протеинови култури, ориз, 
картофено нишесте и ядкови плодове, 

(36) Отделянето на пряката помощ от 
производството и въвеждането на схема 
за единно плащане са съществени 
елементи на процеса на реформиране на 
Общата селскостопанска политика. Все 
пак няколко причини доведоха през 
2003 г. до запазване на специфичната 
помощ за редица култури. Опитът, 
натрупан чрез прилагането на Регламент 
(EО) № 1782/2003, заедно с развитието 
на ситуацията на пазара, сочи, че 
схемите, които са били запазени извън 
схемата на единно плащане през 2003 г., 
сега биха могли да се интегрират в 
тази схема, по избор на държавата-
членка, за да се насърчи развитието на 
пазарно ориентирано и устойчиво 
селско стопанство. 
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където намаляващата ефективност 
на останалите плащания, свързани с
производството, е в подкрепа на 
варианта за плащания, несвързани с 
производството. В случая слена също 
е целесъобразно да се премахне 
помощта за обработка, и да се 
интегрират съответните суми в 
схемата за единно плащане. Що се 
отнася до ориза, сухия фураж, 
картофеното нишесте и лена трябва 
да се предвиди преходен период, за да 
се гарантира, че тяхното 
преминаване към помощ, несвързана с 
производството, ще бъде колкото 
може по-плавно. Що се отнася до 
ядковите плодове, на държавите-
членки трябва да се разреши да 
продължат да плащат националната 
част от помощта като помощ, 
свързана с производството, за да се 
смекчат ефектите от отделянето на 
помощите от производството.

Or. es

Изменение 60
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като последствие от 
интегрирането на новите схеми в 
схемата за единно плащане, трябва да се 
изготви разпоредба за изчисляване на 
новото равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. В случая на ядковите плодове, 
картофеното нишесте, лена и сухия 
фураж, такова увеличение трябва да 
се отпуска въз основа на помощта, 
получена от земеделските стопани 
през последните години. Все пак, в 

(37) Като последствие от възможното 
интегриране на новите схеми в схемата 
за единно плащане, трябва да се изготви 
разпоредба за изчисляване на новото 
равнище на индивидуалното 
подпомагане на доходите съгласно тази 
схема. 
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случай на интегриране на 
плащанията, които до този момент 
са били частично изключени от 
схемата за единно плащане, на 
държавите-членки трябва да се 
предостави възможност да използват 
първоначалните референтни периоди.

Or. es

Изменение 61
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) схеми за помощи за земеделските 
стопани, произвеждащи ориз, картофи 
за картофено нишесте, памук, захар, 
плодове и зеленчуци, овче и козе месо, и 
говеждо и телешко месо;

г) схеми за помощи за земеделските 
стопани, произвеждащи ориз, 
протеинови култури, сухи фуражи, 
картофи за картофено нишесте, памук, 
захар, плодове и зеленчуци, ядкови 
плодове, тютюн, овче и козе месо, и 
говеждо и телешко месо;

Or. es

Изменение 62
Roberto Musacchio

Предложение за регламент
Член 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „земеделски стопанин“ е физическо 
или юридическо лице, или група 
физически или юридически лица, 
независимо какъв е правният статут, 
предоставен на тази група и на нейните 
членове от националното 
законодателство, чието стопанство се 

a) „земеделски стопанин“ е физическо 
или юридическо лице, или група 
физически или юридически лица, 
независимо какъв е правният статут, 
предоставен на тази група и на нейните 
членове от националното 
законодателство, чието стопанство се 
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намира на територията на Общността, 
както е посочено в член 299 на 
Договора, и което упражнява 
селскостопанска дейност;

намира на територията на Общността, 
както е посочено в член 299 на 
Договора, и което упражнява 
селскостопанска дейност, 
представляваща негов основен 
източник на доходи;

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни, че субсидиите ще се предоставят на физически или юридически 
лица, които ще са в състояние да поддържат социално-икономическа мрежа, особено 
в някои селски райони,  и да опазват околната среда чрез добра селскостопанска 
практика, която представлява техният основен приход.

Изменение 63
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) околна среда, б) състояние на естествената среда,

Or. pl

Обосновка

Określenie „środowisko”, jako wymóg w zakresie zarządzania, jest nieostre. Kryterium 
merytorycznym jest „stan środowiska przyrodniczego”.

Изменение 64
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. През 2009 г. Комисията извършва 
подробен преглед, за да открие как 
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селскостопанският сектор може да 
намали емисиите на парникови газове, 
с цел да се представят сериозни 
научни доказателства в подкрепа на 
бъдещите предложения.

Or. en

Обосновка

Селскостопанският сектор вече полага големи усилия за намаляване на своето 
въздействие върху околната среда. Преди да бъде възможно представянето на нови 
предложения, ние трябва да установим посредством солидни научни изследвания как, 
защо и къде са необходими цели и регулиране.

Изменение 65
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. До 2013 г. Комисията отменя 
всички експортни субсидии.

Or. en

Обосновка

СТО се ангажира с премахването на всички експортни субсидии до 2013 г., поради 
което ЕС следва да се опита да постигне тази цел.

Изменение 66
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В същото време една държава-членка 
може, в надлежно обосновани случаи, 

В същото време една държава-членка 
може, в надлежно обосновани случаи, 
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да поиска дерогация от първата алинея 
при условие, че предприема действия, за 
да предотврати значително намаляване 
на общата площ на постоянните пасища.

да поиска дерогация от първата алинея 
при условие, че предприема действия, за 
да предотврати значително намаляване 
на общата площ на постоянните пасища, 
като се основава на принципите на 
екологично балансиране .

Or. pl

Обосновка

Zasady kompensacji przyrodniczej umożliwiają równoważenie strat spowodowanych 
ubytkiem terenów o istotnych wartościach przyrodniczych. W warunkach, gdy tereny zielone 
uprawiane w sposób zrównoważony pełnią istotną funkcję środowiskową, przeciwdziałanie 
ich trwałej utracie staje się priorytetem.

Изменение 67
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички суми за преки плащания, 
които трябва да се отпускат на един 
земеделски стопанин и които 
надвишават 5 000 EUR за една 
календарна година се намаляват за всяка 
година до 2012 г. със следните 
проценти:

1. Всички суми за преки плащания,
които трябва да се отпускат на един 
земеделски стопанин и които 
надвишават 5 000 EUR за една 
календарна година се намаляват за всяка 
година до 2012 г. с 5 %.

a) 2009: 7 %
б) 2010: 9 %,
в) 2011: 11 %,
г) 2012: 13 %

Or. nl

Обосновка

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
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milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.

Изменение 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички суми за преки плащания, 
които трябва да се отпускат на един 
земеделски стопанин и които 
надвишават 5 000 EUR за една 
календарна година се намаляват за всяка 
година до 2012 г. със следните 
проценти:

1. Всички суми за преки плащания, 
които трябва да се отпускат на един 
земеделски стопанин и които 
надвишават 5 000 EUR за една 
календарна година, се намаляват за 
всяка година до 2012 г. със следните 
проценти:

a) 2009 г.: 7 %, a) 2009 г.: 5%
б) 2010 г.: 9 %, б) 2010 г.: 5%
в) 2011 г.: 11 %, в) 2011 г.: 5%
г) 2012 г.: 13 %. г) 2012 г.: 5%

Or. es

Обосновка

Систематично съкращаване на преките помощи, които получават земеделските 
стопани, би могло да понижи значително тяхната рентабилност и да постави в 
опасност оцеляването на много стопанства. Европейският съюз следва да се грижи в 
бъдеще за продоволствено самозадоволяване.

Изменение 69
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички суми за преки плащания, 
които трябва да се отпускат на един 

1. Всички суми за преки плащания, 
които трябва да се отпускат на един 
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земеделски стопанин и които 
надвишават 5 000 EUR за една 
календарна година се намаляват за всяка 
година до 2012 г. със следните 
проценти:

земеделски стопанин и които 
надвишават 5 000 EUR за една 
календарна година, се намаляват за 
всяка година до 2012 г. със следните 
проценти:

a) 2009 г.: 7 %, a) 2009 г.: 5 %,
б) 2010 г.: 9%, б) 2009 г.: 5 %,
в) 2011 г.: 11 %, в) 2009 г.: 5 %,

г) 2012 г.: 13 %. г) 2009 г.: 5 %.

Or. es

Обосновка

a) Настоящото изменение взема под внимание предвиденото в резолюцията на ЕП от 
12 март 2008 г., приета с много голямо мнозинство. 

б) Настоящото изменение взема под внимание предвиденото в резолюцията на ЕП от 
12 март 2008 г., приета с много голямо мнозинство. 

в) Настоящото изменение взема под внимание предвиденото в резолюцията на ЕП от 
12 март 2008 г., приета с много голямо мнозинство.

г) Настоящото изменение взема под внимание предвиденото в резолюцията на ЕП от 
12 март 2008 г., приета с много голямо мнозинство. 

Изменение 70
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Намаленията, посочени в параграф 
1, се увеличават:

заличава се

a) за суми в размер между 100 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 3 процентни пункта,
б) за суми в размер между 200 000 EUR 
и 299 999 EUR, с 6 процентни пункта,
в) за суми в размер 300 000 EUR или 
повече, с 9 процентни пункта.
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Or. en

Обосновка

Плащанията на площ следва да възнаграждават земеделските стопани за доброто 
екологично управление на всеки хектар земя, който те управляват. Прогресивната 
модулация ще доведе до повече бюрокрация, като по-големите земеделски стопанства 
ще се раздробят, създавайки допълнителна административна и финансова тежест, 
без никакво цялостно намаляване на финансирането.

Изменение 71
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Намаленията, посочени в параграф 1, 
се увеличават:

2. Намаленията, посочени в параграф 1, 
се увеличават:

a) за суми в размер между 100 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 3 процентни пункта,

a) за суми в размер между 100 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 2 процентни пункта,

б) за суми в размер между 200 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 6 процентни пункта,

б) за суми в размер между 200 000 EUR 
и 299 999 EUR, с 3 процентни пункта,

в) за суми в размер 300 000 EUR или 
повече, с 9 процентни пункта.

в) за суми в размер 300 000 EUR или 
повече, с 4 процентни пункта.

Or. es

Обосновка

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.
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Изменение 72
Johannes Blokland

Предложение за регламент
Член 7, параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Намаленията, посочени в параграф 
1, се увеличават: 

2. Намалението, посочено в параграф 
1, се увеличава: 

Or. nl

Обосновка

Plattelandsontwikkeling is een noodzakelijk thema. Extra modulatie is niet nodig, maar wel 
een verruiming van artikel 68 (Raadsverordening 1782/2003). Met dit artikel krijgen lidstaten 
de mogelijkheid om een deel van de inkomenssteun te herbestemmen voor bijvoorbeeld 
milieuvriendelijke landbouw. Daarnaast is de controle op de bestedingen in pijler 1 beter 
geregeld dan op die in pijler 2.

Изменение 73
Roberto Musacchio

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички суми, произтичащи от 
намаляването, посочени в параграфи 1 
и 2, се използват в рамките на втория 
стълб, само за екологични цели, 
измежду които приоритет следва да 
се даде на опазването на почвата и 
водните ресурси. 

Or. en

Обосновка

Добре е да се подчертае, че сумата от предишните преки субсидии, според средното 
равнище на намалението, както е посочено в параграфи 1 и 2, следва да се насочи към 
постигането на екологични цели. 
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Изменение 74
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сумите, които 
съответстват на 
намалението от 5 процентни 
пункта, се предоставят на 
засегнатите държави-членки, 
в съответствие с 
процедурата, определена в 
член 128, параграф 2, въз
основа на следните критерии:

заличава се

a) селскостопанска площ,

б) заетост в селското 
стопанство,

в) брутен вътрешен 
продукт (БВП) на глава 
от населението по 
покупателна способност.

Всяка засегната държава-
членка обаче получава най-
малко 80 % от общите суми, 
които са били генерирани 
вследствие на модулация на 
територията на тази 
държава-членка.

Or. en
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Обосновка

Плащанията на площ следва да възнаграждават земеделските стопани за доброто 
екологично управление на всеки хектар земя, който те управляват. Прогресивната 
модулация ще доведе до повече бюрокрация, като по-големите земеделски стопанства 
ще се раздробят, създавайки допълнителна административна и финансова тежест, 
без никакво цялостно намаляване на финансирането.

Изменение 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко право на плащане, което не е 
било активирано в период от 2 години, 
преминава към националния резерв, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила и извънредни 
обстоятелства по смисъла на член 36, 
параграф 1.

Всяко право на плащане, което не е 
било активирано в период от 3 години, 
преминава към националния резерв, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила и извънредни 
обстоятелства по смисъла на член 36, 
параграф 1. Тези средства следва да се 
използват приоритетно за улесняване 
достъпа на младите хора до 
земеделска дейност с оглед 
гарантиране на смяната на 
поколенията.

Or. es

Обосновка

Общата селскостопанска политика почти не разполага със средства за насърчаване 
на смяната на поколенията, която е необходима, за да се гарантира дълготрайният 
характер на селското стопанство.
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Изменение 76
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 10 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

1. До 1 август 2009 г. най-късно 
държавите-членки могат да вземат 
решение да използват от 2010 г. нататък 
до 20 % от своите национални тавани, 
посочени в член 41, за отпускане на 
помощ на земеделските стопани:

Or. es

Изменение 77
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) под формата на вноски за премиите за 
застраховане на селскостопанските 
култури в съответствие с условията, 
определени в член 69,

г) под формата на вноски за премиите за 
земеделски застраховки в съответствие 
с условията, определени в член 69,

Or. es

Изменение 78
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и растенията
в съответствие с условията, определени 
в член 70.

д) взаимоспомагателни фондове в 
съответствие с условията, определени в 
член 70.



AM\735203BG.doc 35/40 PE409.675v01-00

BG

Or. es

Изменение 79
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 69 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застраховка на реколтата Земеделска застраховка

Or. es

Изменение 80
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
застраховка на реколтата срещу 
загуби, причинени от неблагоприятни 
климатични събития.

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 
земеделска застраховка срещу 
икономически загуби, причинени от  
природни бедствия, неблагоприятни 
климатични събития или болести по 
животните или растенията.

За целите на този член „неблагоприятно 
климатично събитие“ означава 
климатични условия, които може да 
бъдат приравнени на природно бедствие 
като слана, градушка, заледяване, дъжд 
или суша, които унищожават над 30 % 
от средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 
три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател.

За целите на настоящия член:

–  „неблагоприятно климатично 
събитие“ означава климатични условия, 
които може да бъдат приравнени на 
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природно бедствие, като слана, 
градушка, заледяване, дъжд или суша, 
които унищожават над 30% от 
средногодишната продукция на даден 
земеделски стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем за 
три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се изключват 
най-високият и най-ниският показател;
- „икономически загуби“ означава 
всякакъв допълнителен разход, 
понесен от земеделски стопанин в 
резултат на изключителни мерки, 
взети от земеделския стопанин с цел 
намаляване на доставката на 
съответния пазар или всякаква 
значителна загуба на продукция.  
Разходите, за които могат да се 
отпускат компенсации в 
съответствие с други разпоредби на 
Общността, и онези, които са 
резултат от прилагането на всякакви 
други здравни и ветеринарни или 
фитосанитарни мерки, не се считат 
за икономически загуби.

Or. es

Изменение 81
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 60 % от дължимата премия за 
застраховка. Държавите-членки могат 
да решат да увеличат своята 
финансова помощ на 70 %, вземайки 
предвид ситуацията в съответния 
сектор.

2. Финансовата помощ, отпускана на 
един земеделски стопанин, се определя 
на 80 % или 50 % от дължимата премия 
за застраховка, в съответствие с 
критериите, определени в член 12, 
точка 2, от Регламент (ЕО) 1857/2007 
на Комисията. 
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Изменение 82
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Покриване от застраховката за 
реколтата има само когато 
неблагоприятното климатично 
събитие е било официално признато 
като такова от компетентен орган 
на съответната държава-членка.

заличава се

Or. es

Изменение 83
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от възникване на болест по 
животните или по растенията чрез 
финансови вноски към 
взаимоспомагателните фондове.

1. Държавите-членки могат да 
предоставят финансови компенсации, 
които се изплащат на земеделските 
стопани, за икономически загуби, 
причинени от природни бедствия, 
неблагоприятни климатични 
събития или болести по животните 
или по растенията, чрез финансови 
вноски към взаимоспомагателните 
фондове.

Or. es
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Изменение 84
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „взаимоспомагателен фонд“ означава 
система, акредитирана от държава-
членки в съответствие с националното 
законодателство, от сдружени 
земеделски стопани, за да се застраховат 
чрез отпускане на компенсационни 
плащания на такива земеделски 
стопани, които са засегнати от 
икономически загуби, причинени от 
възникване на болест по животните 
или по растенията;

a) „взаимоспомагателен фонд“ означава 
система, акредитирана от държава-
членки в съответствие с националното 
законодателство, от сдружени 
земеделски стопани, за да се застраховат 
чрез отпускане на компенсационни 
плащания на такива земеделски 
стопани, които са засегнати от 
икономически загуби, регистрирани  в 
стопанството, поради природно 
бедствие, неблагоприятни 
климатични събития или болести по 
животните или по растенията;

Or. es

Изменение 85
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a a. „неблагоприятно климатично 
събитие“ означава климатични 
условия, които може да бъдат 
приравнени на природно бедствие, 
като слана, градушка, заледяване, 
дъжд или суша, които унищожават 
над 30% от средногодишната 
продукция на даден земеделски 
стопанин за предшестващия 
тригодишен период или средния обем 
за три години на база предшестващия 
петгодишен период, като се 
изключват най-високият и най-
ниският показател.
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Изменение 86
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Никоя финансова помощ няма да 
надвишава 60 % от разходите, посочени 
в параграф 4. Държавите-членки 
могат да вземат решение да увеличат 
своята финансова помощ на 70 %, 
вземайки предвид ситуацията в 
съответния сектор. Всеки разход, 
който не е обхванат от финансовите 
помощи, се поема от сдружените 
земеделски стопани.

5. Никоя финансова помощ няма да 
надвишава 80 % от разходите, посочени 
в параграф 4. Всеки разход, който не е 
обхванат от финансовите помощи, се 
поема от сдружените земеделски 
стопани.

Or. es

Изменение 87
Inés Ayala Sender

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателни фондове, а именно 
за отпускане на компенсаторни 
плащания на земеделските стопани в 
случай на криза или за управлението и 
контрола на тези правила.

7. Държавите-членки определят 
правилата за създаване и управление на 
взаимоспомагателни фондове, а именно 
за отпускане на компенсаторни 
плащания на земеделските стопани в 
случай на криза или за управлението и 
контрола на тези правила. Преди 
тяхното прилагане държавите-
членки уведомяват Управителния 
комитет за единната ООП с цел 
съгласуване на действията, които се 
предприемат на общностно равнище.
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