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Изменение 7
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Освен това, за да се избегне 
изоставянето на селскостопанска земя и 
за да се гарантира, че тя се поддържа в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 се създаде обща за 
Общността рамка, в която държавите-
членки да могат да приемат стандарти, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите области, 
включително почвено-климатичните 
условия и съществуващите системи за 
селско стопанство (използване на 
земята, периодична смяна на културите, 
селскостопански практики) и 
структурата на фермите. Премахването 
на задължителното оставяне на земя под 
угар в рамките на схемата за единно 
плащане може в някои случаи да има 
нежелан ефект за околната среда, и по-
специално по отношение на някои 
особености на ландшафта. Ето защо е 
уместно да се наблегне на 
съществуващите разпоредби на 
Общността, насочени към защита, 
където е необходимо, на специфичните 
особености на ландшафта.

(3) Освен това, за да се избегне 
изоставянето на селскостопанска земя и 
за да се гарантира, че тя се поддържа в 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 се създаде обща за 
Общността рамка, в която държавите-
членки да могат да приемат стандарти, 
като вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите области, 
включително почвено-климатичните 
условия и съществуващите системи за 
селско стопанство (използване на 
земята, периодична смяна на културите, 
селскостопански практики) и 
структурата на фермите. Премахването 
на задължителното оставяне на земя под 
угар в рамките на схемата за единно 
плащане може в някои случаи да има 
нежелан ефект за околната среда, и по-
специално по отношение на някои 
особености на ландшафта. Ето защо е 
уместно да се наблегне на 
съществуващите разпоредби на 
Общността, насочени към защита, 
където е необходимо, на специфичните 
особености на ландшафта. Като се има 
предвид необходимостта от високи 
стандарти при гарантиране 
качеството на водите, както е 
предвидено в законодателството на 
ЕС, следва да не се налагат 
допълнителни ограничения, които 
биха възпрепятствали желаното 
развитие на селските райони.

Or. en
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Изменение 8
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Земеделски стопанин, който получава 
преки плащания, трябва да спазва 
законоустановените изисквания за 
управление, изброени в приложение II, 
и добрите селскостопански и 
екологични условия, установени в член 
6.

1. Земеделски стопанин, който получава 
преки плащания, трябва да спазва 
законоустановените изисквания за 
управление, изброени в приложение II, 
и добрите селскостопански и 
екологични условия, установени в член 
6. Дерогации се предвиждат при 
наличието на трайни проблеми, 
причинени от природни явления като 
наводнения и свлачища.

Or. en

Изменение 9
Marian Harkin

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 20 000 EUR за една 
календарна година се намаляват през 
2010 и 2012 г. със следните проценти:

а) 2009: 7%, а) 2010: 6%
б) 2010: 9%, б) 2012: 7%.

в) 2011: 11%,
г) 2012: 13%.

Or. en



AM\739506BG.doc 5/14 PE409.765v02-00

BG

Изменение 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 10 000 EUR за една 
календарна година се намаляват за всяка 
година до 2012 г. със следните 
проценти:

а) 2009: 7%, а) 2009: 6%,
б) 2010: 9%, б) 2010: 7%,
в) 2011: 11%, в) 2011: 8%,
г) 2012: 13%. г) 2012: 9%.

Or. en

Изменение 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2 - алинея 1 - уводна част

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:

2. Сумите, които се получават след
намаленията по член 7, параграф 1, се 
предоставят на засегнатите държави-
членки, в съответствие с процедурата, 
определена в член 128, параграф 2, въз 
основа на следните критерии:

Or. en

Обосновка

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
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modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Изменение 12
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки дават 
предимство на земеделските 
стопани, които получават преки 
плащания в размер на повече от
15 000 EUR годишно.

2. Тези консултации са безплатни за 
всички земеделски стопани, които 
получават единно плащане в размер 
по-малък от 15 000 EUR на 
стопанство.

Or. en

Обосновка

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Изменение 13
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до 31 декември 2010 г., 
Комисията представя доклад за 
прилагането на системата за 
консултации в земеделието, при 
необходимост придружен от 
съответните предложения, с оглед 
системата да стане задължителна.

Най-късно до 31 декември 2010 г., 
Комисията представя доклад за 
прилагането на системата за 
консултации в земеделието, при 
необходимост придружен от 
съответните предложения, с оглед 
системата да стане задължителна. 
Всички земеделски стопани, които 
получават единно плащане в размер 
по-малък от 15 000 EUR на 
стопанство не заплащат разноски.

Or. en
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Обосновка

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Изменение 14
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на небрежност, процентът 
на намалението не надхвърля 5 %, а в 
случаите на повторно неспазване —
15 %.

2. В случай на небрежност, процентът 
на намалението не надхвърля 5 %, а в 
случаите на повторно неспазване —
15 %.

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване, трябва да се 
разглежда като маловажен. Случаи на 
неспазване, които представляват пряка 
опасност за общественото здраве или 
здравето на животните, обаче не се 
смятат за незначителни.

В надлежно обосновани случаи 
държавите-членки могат да решат да не 
прилагат намаление, когато предвид 
тежестта, размера и времетраенето му 
случаят на неспазване, трябва да се 
разглежда като маловажен. Случаи на 
неспазване, които представляват пряка 
опасност за общественото здраве или 
здравето на животните, обаче не се 
смятат за незначителни. Изключения се 
предвиждат, когато проблемите са 
предизвикани от изключителни 
климатични условия.

С изключение на случаите, в които 
земеделският стопанин е предприел 
незабавно действие за отстраняване на 
констатираното неспазване, 
компетентният орган предприема 
необходимите действия, които могат, 
когато е уместно, да се ограничат до 
административен контрол, за да се 
гарантира, че земеделският стопанин 
отстранява установеното въпросно 
неспазване. Установеното незначително 
неспазване и необходимите за 
отстраняването му мерки се съобщават 
на земеделския стопанин.

С изключение на случаите, в които 
земеделският стопанин е предприел 
незабавно действие за отстраняване на 
констатираното неспазване, 
компетентният орган предприема 
необходимите действия, които могат, 
когато е уместно, да се ограничат до 
административен контрол, за да се 
гарантира, че земеделският стопанин 
отстранява установеното въпросно 
неспазване. Установеното незначително
неспазване и необходимите за 
отстраняването му мерки се съобщават 
на земеделския стопанин. 

Or. en
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Обосновка

This is needed to cover situations such as persistent flooding.

Изменение 15
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки определят 
регионите в съгласно обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии, като например тяхната 
институционална или административна 
структура и/или регионалния 
селскостопански потенциал.

2. Държавите-членки определят 
регионите в съгласно обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии, като например тяхната 
институционална или административна 
структура и/или регионалния 
селскостопански потенциал.

Държави-членки с по-малко от три 
милиона хектара, даващи право на 
помощи, могат да се считат за един-
единствен регион.

Държави-членки с по-малко от три 
милиона хектара, даващи право на 
помощи, могат да се считат за един-
единствен регион. Комисията 
предвижда механизъм за обжалване, 
чрез който засегнатите страни ако 
желаят могат да  обжалват 
определянето на регионите.

Or. en

Обосновка

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Изменение 16
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки определят 
регионите в съгласно обективни и 

2. Държавите-членки определят 
регионите  съгласно обективни и 
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осигуряващи равнопоставеност 
критерии, като например тяхната 
институционална или административна 
структура и/или регионалния 
селскостопански потенциал.

осигуряващи равнопоставеност 
критерии, като например тяхната 
институционална или административна 
структура и/или регионалния 
селскостопански потенциал, и/или 
структурни недостатъци, от които 
страдат необлагодетелстваните 
региони.

Държави-членки с по-малко от три 
милиона хектара, даващи право на 
помощи, могат да се считат за един-
единствен регион.

Държави-членки с по-малко от три 
милиона хектара, даващи право на 
помощи, могат да се считат за един-
единствен регион.

Or. en

Изменение 17
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 54 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да запазят до 
50 % от компонента на националните 
тавани, посочени в член 41, 
съответстващ на плащанията за овче и 
козе месо, изброени в приложение VI 
към Регламент (EО) № 1782/2003, и 
годишно предоставят допълнително 
плащане на земеделските стопани.

Държавите-членки могат да запазят до 
50 % от компонента на националните 
тавани, посочени в член 41, 
съответстващ на плащанията за овче и 
козе месо, изброени в приложение VI 
към Регламент (EО) № 1782/2003, и 
годишно предоставят допълнително 
плащане на земеделските стопани. 
Държавите-членки или техните 
национални органи със съответни 
правомощия съсредоточават тези 
плащания върху необлагодетелствани 
региони и специални породи.

Or. en
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Изменение 18
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Новите държави-членки определят 
регионите съгласно обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии.

2. Новите държави-членки определят 
регионите съгласно обективни и 
осигуряващи равнопоставеност 
критерии. Комисията предвижда 
механизъм за обжалване, чрез който 
засегнатите страни ако желаят 
могат да  обжалват определянето на 
регионите. 

Or. en

Обосновка

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Изменение 19
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 68 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) В области, предмет на програми за
преструктуриране и/или развитие, за да 
се избегне изоставянето на земя и/или за 
да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези области,

в) В области, предмет на програми за 
преструктуриране и/или развитие, за да 
се избегне изоставянето на земя и/или за 
да се преодолеят специфични 
неблагоприятни фактори за 
земеделските стопани в тези области и 
за да се повиши земеделския 
потенциал в необлагодетелстваните  
региони със сериозни и трайни 
структурни недостатъци,

Or. en
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Изменение 20
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 90 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Премията за овце-майки и премията 
за кози-майки се отпускат под формата 
на годишно плащане за животно с право 
на помощи за календарна година и за 
производител в рамките на 
индивидуалните тавани. Минималният 
брой животни, по отношение на които 
се подава заявление за премия се 
определя от държавата – членка. Този 
минимален брой не е по-малък от 10 и 
по-голям от 50.

3. Премията за овце-майки и премията 
за кози-майки се отпускат под формата 
на годишно плащане за животно с право 
на помощи за календарна година и за 
производител в рамките на 
индивидуалните тавани. Минималният 
брой животни, по отношение на които 
се подава заявление за премия се 
определя от държавата- членка или от 
нейните национални органи със 
съответни правомощия. Този 
минимален брой не е по-малък от 10 и 
по-голям от 50.

Or. en

Изменение 21
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 91 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Допълнителна премия се изплаща на 
производителите в области, където 
производството на овце и кози 
представлява традиционна дейност или
допринася значително за 
селскостопанската икономика. 
Държавите – членки определят тези 
райони. Във всеки случаи допълнителна 
премия се дава само на производител, в 
чието стопанство най-малко 50% от 
площта се използват за селско 
стопанство, разположени в 
необлагодетелствани райони, 
определени в Регламент (ЕО) № 
1257/1999.

1. Допълнителна премия се изплаща на 
производителите в области, където 
производството на овце и кози 
представлява традиционна дейност,
допринася значително за 
селскостопанската икономика или се 
намира в необлагодетелстван регион. 
Държавите-членки или техните 
национални органи със съответни 
правомощия определят тези райони. 
Във всеки случаи допълнителна премия 
се дава само на производител, в чието 
стопанство най-малко 50% от площта се 
използват за селско стопанство, 
разположени в необлагодетелствани 
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райони, определени в Регламент (ЕО) № 
1257/1999.

Or. en

Изменение 22
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 95 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
разпределят правата на премия на 
производители, в рамките на своите 
национални резерви. Когато правят 
разпределението, те трябва да дават 
предимство на новодошли, на млади 
земеделски производители и на други 
приоритетни земеделски производители.

3. Държавите-членки могат да 
разпределят правата на премия на 
производители, в рамките на своите 
национални резерви. Когато правят 
разпределението, те трябва да дават 
предимство на новодошли, на млади 
земеделски производители, на 
земеделски производители от 
необлагодетелствани райони и на 
други приоритетни земеделски 
производители.

Or. en

Изменение 23
Jill Evans

Предложение за регламент
Член 103 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки използват 
националните си резерви, за да отпускат 
в границите на тези резерви права на 
премия в частност на новодошли, млади 
земеделски стопани и други 
приоритетни земеделски стопани.

3. Държавите-членки използват 
националните си резерви, за да отпускат 
в границите на тези резерви права на 
премия в частност на новодошли, млади 
земеделски стопани, земеделски 
стопани в необлагодетелствани 
райони и други приоритетни земеделски 
стопани.
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Or. en

Изменение 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Предложение за регламент
Член 113 - параграф 4 - алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки земеделски стопанин, който 
получава плащания по схемата за 
единно плащане на площ, трябва да 
спазва законоустановените изисквания 
за управление, посочени в приложение 
II, в съответствие със следния график:

Всеки земеделски стопанин, който 
получава плащания по схемата за 
единно плащане на площ, трябва да 
спазва законоустановените изисквания 
за управление, посочени в приложение 
II, в съответствие със следния график:

а) посочените в буква А от приложение 
II изисквания се прилагат от 1 януари 
2009 г.;

а) посочените в буква А от приложение 
II изисквания се прилагат от 1 януари 
2009 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б и В
от приложение II, се прилагат от 
1 януари 2011 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2011 г.;

ба) изискванията, посочени в буква В 
от приложение II, се прилагат от 1 
януари 2013 г.

По отношение на България и Румъния 
обаче прилагането на членове 4, 5, 25, 
26 и 27 е незадължително до 31 
декември 2011 г., доколкото тези 
разпоредби се отнасят до 
законоустановените изисквания за 
управление. От 1 януари 2012 г. 
земеделски стопанин, който получава 
плащания по схемата за единно плащане 
на площ в тези държави-членки, спазва 
законоустановените изисквания за 
управление, посочени в приложение II, в 
съответствие със следния график:

По отношение на България и Румъния 
обаче прилагането на членове 4, 5, 25, 
26 и 27 е незадължително до 31 
декември 2011 г., доколкото тези 
разпоредби се отнасят до 
законоустановените изисквания за 
управление. От 1 януари 2012 г. 
земеделски стопанин, който получава 
плащания по схемата за единно плащане 
на площ в тези държави-членки, спазва 
законоустановените изисквания за 
управление, посочени в приложение II, в 
съответствие със следния график:

а) изискванията, посочени в буква А от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2012 г.;

а) изискванията, посочени в буква А от 
приложение II, се прилагат от 1 януари 
2012 г.;

б) изискванията, посочени в буква Б и В б) изискванията, посочени в буква Б от 
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от приложение II, се прилагат от 
1 януари 2014 г.;

приложение II, се прилагат от 1 януари 
2014 г.;

ба) изискванията, посочени в буква В 
от приложение II, се прилагат от 1 
януари 2016 г.

Or. en

Обосновка

Това изменение повтаря разпоредбата, фигурираща в резолюцията на ЕП от 12 март 
2008 г., която беше приета с много голямо мнозинство.
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