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за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на 

мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп, някои разпоредби 

относно плащането за екологизиране, плащането за млади земеделски 

стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на размера на 

подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното 

обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане 

и някои изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно 

плащане на площ и доброволното обвързано с производството 

подпомагане, както и за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) 

№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
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B8-0395/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент на 

Комисията от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 

№ 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на 

коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, плащането за 

млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на 

размера на подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното 

обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои 

изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ и 

доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на 

приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета 

(2017/2571 (DEA)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2017)0735), 

– като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни 

плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата 

селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и 

Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета1, и по-специално член 35, параграфи 2 и 3, 

член 44, параграф 5, буква б) и член 46, параграф 9, букви а) и в), член 50, 

параграф 11, член 52, параграф 9, буква а) и член 67, параграф 1 и параграф 2, 

буква а) от него, 

– като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по 

земеделие и развитие на селските райони, 

– като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник, 

А. като има предвид, че с внасянето на настоящия делегиран регламент Комисията 

сериозно уронва прерогативите на Парламента като съзаконодател по отношение 

както на процедурата, така и на съдържанието; 

Б. като има предвид, че групирането и представянето на 14 правомощия като един 

делегиран регламент на Комисията възпрепятства упражняването на правото на 

контрол на Парламента, тъй като той е принуден просто да приеме или да 

отхвърли целия пакет, което не му оставя никаква възможност да изрази 

становище по всяко оправомощаване поотделно; 

В. като има предвид, че делегираният регламент на Комисията далеч надхвърля 

обикновена мярка за опростяване и ще окаже значително въздействие върху 

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608. 
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прилагането на общата селскостопанска политика (ОСП); 

Г. като има предвид, че забраната за фитосанитарна защита на бобови култури върху 

екологично насочени площи представлява заплаха за устойчивото вътрешно 

производство на протеини в съответствие със стратегията на ЕС за протеина, при 

положение че Европа вече зависи до голяма степен от вноса на протеини; 

Д. като има предвид, че екологичните ползи от бобовите растения с оглед на 

защитата на почвите и задържането на азота са безспорни и далеч по-големи от 

тези например от тези от култури, подсети с трева; 

1. възразява срещу делегирания регламент на Комисията; 

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да 

я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила; 

3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

правителствата и парламентите на държавите членки. 


