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КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години ОСП беше обект на процес на значителни реформи. Този етап е 
от фундаментално значение за оформянето на бъдещето на най-мащабната европейска 
политика, но за съжаление не беше намерен адекватен отговор на основните 
предизвикателства, пред които сме изправени. ОСП трябва да гарантира на нашата 
общност важни обществени блага: продоволствена сигурност, устойчив растеж и 
конкретен отговор на кризата в областта на околната среда и климата. За да постигне 
тези цели, тя трябва да подкрепя по подходящ начин доходите на земеделските стопани, 
както и равнището на заетост в селскостопанския сектор, особено в селските райони.

За тази цел е от изключително значение ОСП да запази същото равнище на финансиране 
в следващата многогодишна финансова рамка. С оглед на излизането на Обединеното 
кралство от ЕС и други глобални извънредни ситуации, които изискват по-силна 
подкрепа от бюджета на ЕС, разбирам необходимостта от финансиране на нови 
политики, но това не следва да бъде в ущърб на традиционната обща политика на ЕС, от 
която през десетилетията се изискват нови и трудни задачи.

Новото предложение на Комисията въвежда нов модел, основан на девет цели, и поставя 
акцент върху целите на политиката в областта на околната среда и изменението на 
климата. Предлагам промяна на две от деветте цели, така че те да съответстват в по-
голяма степен на действащото законодателство в областта на околната среда. 
Предложението определя нова парадигма, при която на държавите членки се предоставя 
повече гъвкавост чрез техните стратегически планове, както и преход към политика, 
основаваща се в по-голяма степен на качеството на изпълнението.

Но въпреки че приветствам новата обвързаност с условия и потенциала на 
задължителната екологична схема, която би могла да възнагради онези земеделски 
производители, които дават конкретен принос за постигането на целите на ЕС в областта 
на климата и околната среда и националните цели, според мен това ново предложение 
оставя много свобода на действие на държавите членки при разходването на ресурси и 
определянето на степента на амбиция. За съжаление това би могло да доведе до ситуация, 
в която имаме 27 селскостопански политики, като по този начин се загуби общия „дух“ 
на ОСП. Ето защо възнамерявам да укрепя общите аспекти на предложението, добавяйки 
някои елементи към основния акт, и намалявайки възможността на държавите членки да 
действат по свое усмотрение. Разбира се, считам, че известна степен на гъвкавост е 
положително нещо и е в съответствие с принципа на субсидиарност, но не следва да 
позволяваме на държавите членки да определят бъдещето на селското стопанство в 
различна посока и да третират по различен начин земеделските стопани за една и съща 
работа и едни и същи дейности.

Освен това новата ОСП, насочена към постигането на резултати, изисква стабилна рамка, 
която да позволява правилна оценка и мониторинг на изпълнението на политиката по 
отношение на конкретните цели, определени във всяка държава членка. В тази връзка 
следва да бъдем много внимателни, да избягваме пропуските и по този начин да 
гарантираме силна отчетност на разходите и резултатите. 

Освен това предложението предвижда и известна степен на гъвкавост за държавите 
членки по отношение на трансферите между разпределените средства, при което до 15% 
от директните плащания могат да бъдат прехвърлени към разпределените средства по 
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ЕЗФРСР и обратно, а по-висок процент може да бъде прехвърлен само от първия към 
втория стълб за интервенции, насочени към целите в областта на околната среда и 
климата. Считам, че е по-ефективно да се допускат трансфери само от първия към втория 
стълб.

Следва винаги да имаме предвид, че предизвикателството в бъдеще ще бъде не само да 
се произвеждат по-големи количества безопасни и висококачествени селскостопански 
продукти, но да се произвежда по по-ефективен и устойчив начин, като същевременно 
се гарантира конкурентоспособността на нашите земеделски стопани и съответно им се 
предлага справедлива икономическа компенсация за услугите, свързани с околната 
среда, които те предоставят на общността. В тази посока приветствам акцента, поставен 
върху младите хора. Силно вярвам, че младите хора трябва да бъдат в центъра на ОСП 
след 2020 г.: без да се предприемат по-решителни действия в тази посока, европейското 
селско стопанство – и не само то – няма бъдеще.

В заключение бих искал да подчертая, че трябва да вземем решение в момент, когато 
този Парламент е в края на своя мандат. Очевидно нашето намерение е да приключим 
текущата законодателна работа, включително тази важна част от законодателството, 
въпреки ограниченото налично време и неизвестността относно ресурсите, които ще 
бъдат на разположение на ОСП в новата многогодишна финансова рамка, имайки 
предвид текущите преговори. Определянето на подробностите за такава политика, без да 
се познава точният размер на наличните ресурси, не е лесна задача. Поради тези причини 
изглежда целесъобразно датата на влизане в сила на настоящия регламент да се отложи 
за 2023 г., за да се даде възможност за плавен преход от настоящата към бъдещата ОСП.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
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(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати, с цел стимулиране на 
модернизацията и устойчивостта, в това 
число устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите.

(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати и към пазара с цел 
стимулиране на модернизацията и 
устойчивостта, в това число 
устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите. Новата политика 
следва също да представлява 
опростяване за бенефициерите, 
които следва да получават справедлив 
доход. За да може ОСП да постигне 
тези цели, е от изключително 
значение да се запази същото равнище 
на финансиране в Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 –
2027, както през периода 2014 – 2020 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) ОСП продължава да изпълнява 
основна роля за развитието на 
селските райони на Европейския съюз, 
като от нея до голяма степен зависи 
степента на продоволствената 
независимост на гражданите на 
Съюза. Поради това е необходимо да 
се направи опит за забавяне на 
процеса на отказ от извършването на 
селскостопанска дейност, като се 
запази една силна ОСП, разполагаща с 
достатъчно средства, за да намали 
обезлюдяването на селските райони и 
да продължи да отговаря на 
очакванията на потребителите в 
областта на околната среда, 
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продоволствената сигурност и 
хуманното отношение към 
животните. С оглед на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени производителите в Съюза, 
за да отговорят на новите 
регулаторни изисквания, и с оглед на 
по-амбициозните цели в областта на 
околната среда, в контекста на 
нестабилността на цените и по-
голямото отваряне на границите на 
Съюза за внос от трети държави е 
целесъобразно да се запази бюджетът 
на ОСП най-малкото на равнището 
от периода 2014 – 2020 г. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали бюрокрацията и 
административната тежест. В модела на 
ОСП, основан на качеството на 
изпълнението („модела за 
осъществяване на политиката“), Съюзът 
би трябвало да определя основните 
политически параметри, като цели на 
ОСП и основни изисквания, а 
държавите членки да носят по-голяма 
отговорност и да се отчитат в по-голяма 
степен, що се отнася до начините, по 
които постигат целите и целевите 
стойности. По-голямата субсидиарност 
би направила възможно по-успешното 

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
появят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-добри 
резултати с оглед на целите на ЕС, както 
и значително да намали бюрокрацията и 
административната тежест, по-
специално за крайните бенефициери. 
В модела на ОСП, основан на 
качеството на изпълнението („модела за 
осъществяване на политиката“), Съюзът 
би трябвало да определя основните 
политически параметри, като цели на 
ОСП и основни изисквания, а 
държавите членки да носят по-голяма 
отговорност и да се отчитат в по-голяма 
степен, що се отнася до начините, по 
които постигат целите и целевите 
стойности. По-голямата субсидиарност, 
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съобразяване с местните условия и 
потребности, посредством 
приспособяване на подпомагането, така 
че то да има максимален принос за 
постигане на целите на ЕС.

като същевременно се гарантира, че 
не се подкопава единството на ОСП, 
би следвало да предостави 
възможност за по-успешното 
съобразяване с местните условия и 
потребности посредством 
приспособяване на подпомагането, така 
че то да има максимален принос за 
постигане на целите на ЕС.

Обосновка

Необходимо е да има опростяване, което да улесни земеделския стопанин, като 
същевременно се поддържа общата политика.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Използването на общи 
определения, установени изцяло на 
равнището на Съюза, създаде известни 
затруднения за държавите членки да 
отговорят на собствените си особености 
на национално, регионално и местно 
равнище. Поради това на държавите 
членки следва да бъде предоставена 
възможност да установят някои 
определения в собствените си 
стратегически планове по ОСП. С цел 
гарантиране на общи условия на 
равнопоставеност, трябва обаче да се 
определи рамка на равнището на Съюза, 
която да включва необходимите 
съществени елементи, които трябва да 
бъдат включени в тези определения 
(„рамкови определения“).

(3) Използването на общи 
определения, установени изцяло на 
равнището на Съюза, създаде известни 
затруднения за държавите членки да 
отговорят на собствените си особености 
на национално, регионално и местно 
равнище. Поради това на държавите 
членки следва да бъде предоставена 
известна степен на гъвкавост при 
формулирането на някои определения 
в собствените им стратегически планове 
по ОСП. С цел гарантиране на общи 
условия на равнопоставеност трябва 
обаче да се определи рамка на 
равнището на Съюза, която да включва 
необходимите съществени елементи, 
които трябва да бъдат включени в тези 
определения („рамкови определения“).

Обосновка

Държавите членки следва да имат известна гъвкавост при прилагането на мерките, 
но това не трябва да застрашава единството на политиката. ОСП трябва да се 
основава на общите правила на ЕС.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се запазят основните 
елементи в рамките на целия ЕС, което 
ще осигури сравнимост между 
решенията на държавите членки, без 
обаче да ограничи държавите членки в 
постигането на целите на Съюза, следва 
да се установи рамково определение за 
„земеделска площ“. Свързаните рамкови 
определения за „обработваема земя“, 
„трайни насаждения“ и „постоянно 
затревени площи“ следва да бъдат по-
общи, за да се позволи на държавите 
членки да внесат допълнителни 
уточнения в определенията в 
зависимост от местните условия. 
Рамковото определение за 
„обработваема земя“ следва да бъде 
установено по такъв начин, че да дава 
възможност на държавите членки да 
обхванат различните форми на 
производство, включително агро-
лесовъдни системи и обработваеми 
площи с храсти и дървета и които 
изискват включването на земи под угар, 
за да се гарантира необвързаният с 
производството характер на 
интервенциите. Рамковото определение 
за „трайни насаждения“ следва да 
включва както площи, които 
действително се използват за 
производство или не, така и разсадници 
и дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация, които трябва да се определят 
от държавите членки. Рамковото 
определение за „постоянно затревени 
площи“ следва да бъде установено по 
такъв начин, че да дава възможност на 
държавите членки да уточнят 
допълнителни критерии и да включат 
видове, различни от трева или други 

(5) С цел да се запазят общите 
елементи в рамките на целия ЕС, което 
ще осигури сравнимост между 
решенията на държавите членки и равно 
третиране на европейските 
земеделски стопани, без обаче да 
ограничи държавите членки в 
постигането на целите на Съюза, следва 
да се установи рамково определение за 
„земеделска площ“. Свързаните рамкови 
определения за „обработваема земя“, 
„трайни насаждения“ и „постоянно 
затревени площи“ следва да бъдат по-
общи, за да се позволи на държавите 
членки да внесат допълнителни 
уточнения в определенията в 
зависимост от местните условия и 
традиционните практики. Рамковото 
определение за „обработваема земя“ 
следва да бъде установено по такъв 
начин, че да дава възможност на 
държавите членки да обхванат 
различните форми на производство, 
включително агро-лесовъдни системи и 
обработваеми площи с храсти и дървета 
и които изискват включването на земи 
под угар, за да се гарантира 
необвързаният с производството 
характер на интервенциите. Рамковото 
определение за „трайни насаждения“ 
следва да включва както площи, които 
действително се използват за 
производство или не, така и разсадници 
и дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация, които трябва да се определят 
от държавите членки. Рамковото 
определение за „постоянно затревени 
площи“ следва да бъде установено по 
такъв начин, че да дава възможност на 
държавите членки да уточнят 
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тревни фуражи, подходящи за паша и от 
които могат да се произвеждат фуражи, 
независимо дали действително се 
използват за производство или не.

допълнителни критерии и да включат 
видове, различни от трева или други 
тревни фуражи, които са подходящи за 
паша, които осигуряват зони с фураж 
за опрашителите или от които могат 
да се произвеждат фуражи, независимо 
дали действително се използват за 
производство или не.

Обосновка

Защитата на постоянно затревените площи в някои райони зависи от 
традиционните практики – много постоянни пасища с ниско потребление са 
съществени зони за фураж за опрашителите.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Полезните взаимодействия 
между ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“ 
следва да насърчават оптималното 
използване от ЕЗФРСР на резултатите 
от научни изследвания и иновации, и 
по-специално тези, произтичащи от 
програмата „Хоризонт Европа“ и 
проектите в рамките на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
„селскостопанска производителност и 
устойчивост“, водещи до иновации в 
сектора на селското стопанство и в 
селските райони.

(6) Полезните взаимодействия 
между ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“ 
следва да насърчават оптималното 
използване от ЕЗФРСР на резултатите 
от научни изследвания и иновации, и 
по-специално тези, произтичащи от 
програмата „Хоризонт Европа“ и 
проектите в рамките на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
„селскостопанска производителност и 
екологична устойчивост“, водещи до 
иновации, които имат пряко 
положително въздействие в сектора 
на селското стопанство и в селските 
райони.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед на по-нататъшното (9) С оглед на по-нататъшното 
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подобряване на качеството на 
изпълнението на ОСП, подпомагането 
на доходите следва да бъде насочено 
към истинските земеделски стопани. С 
цел осигуряването на общ подход на 
равнището на ЕС за такова насочване на 
подпомагането, следва да бъде 
установено рамково определение за 
„истински земеделски стопанин“ с 
основните елементи. Въз основа на тази 
рамка държавите членки следва да 
определят в своите стратегически 
планове по ОСП кои земеделски 
стопани не се считат за истински 
земеделски стопани въз основа на 
условия, като приходи, вложена работна 
ръка в стопанството, предмет на 
дружеството и включване в регистрите. 
То също така не следва да води до 
възпрепятстване на подпомагането за 
земеделски стопани, които извършват 
разнородна дейност — тези, които 
извършват стопанска, но и 
неселскостопански дейности извън 
стопанството, тъй като техните 
многобройни дейности често укрепват 
социално-икономическата структура на 
селските райони.

подобряване на качеството на 
изпълнението на ОСП подпомагането на 
доходите следва да бъде насочено към 
истинските земеделски стопани. С цел 
осигуряването на общ подход на 
равнището на ЕС за такова насочване на 
подпомагането следва да бъде 
установено рамково определение за 
„истински земеделски стопанин“ с 
основните елементи. Въз основа на тази 
рамка държавите членки следва да 
определят в своите стратегически 
планове по ОСП кои земеделски 
стопани не се считат за истински 
земеделски стопани въз основа на 
условия, като приходи, вложена работна 
ръка в стопанството, предмет на 
дружеството и включване в регистрите. 
То също така не следва да води до 
възпрепятстване на подпомагането за 
земеделски стопани, които извършват 
разнородна дейност, които активно 
извършват стопанска дейност и 
допринасят за устойчивостта на 
селскостопанския сектор, но са 
ангажирани и с неселскостопански 
дейности извън стопанството, тъй като 
техните многобройни дейности често 
укрепват социално-икономическата 
структура на селските райони.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се осигури 
съгласуваност между интервенциите 
под формата на директни плащания и 
видовете интервенции в областта на 
развитието на селските райони при 
постигане на целта за приемственост 
между поколенията, на равнището на 
Съюза следва да се установи рамково 
определение за „млад земеделски 

(10) С цел да се осигури 
съгласуваност между интервенциите 
под формата на директни плащания и 
видовете интервенции в областта на 
развитието на селските райони при 
постигане на целта за приемственост 
между поколенията, която е от 
решаващо значение, на равнището на 
Съюза следва да се установи рамково 
определение за „млад земеделски 
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стопанин“, с основните елементи. стопанин“, с основните разширени 
елементи, като това определение не 
трябва да бъде ограничително, за да 
се улеснят новите лица, които 
навлизат в земеделието, и да се 
отрази реалността на място в 
държавите членки.

Обосновка

Предишните схеми за подпомагане в тази област бяха твърде ограничителни и 
доведоха до изключване на младите земеделски стопани от подпомагането.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) За бъдещето на Европа и 
планетата е от съществено значение 
Съюзът спешно да преустанови 
подпомагането в селското 
стопанство за земеделските стопани, 
които не извършват екологично и 
климатично устойчиви операции.

Обосновка

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Изменение 10

Предложение за регламент
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Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се даде възможност за 
осъществяване на целите на ОСП, 
установени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), както и да се гарантира, че 
Съюзът адекватно преодолява най-
новите предизвикателства пред него, е 
целесъобразно да се предвиди набор от 
общи цели, които отразяват насоките, 
заложени в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“. Наборът от специфични 
цели следва да бъде допълнително 
определен на равнището на Съюза и 
прилаган от държавите членки в техните 
стратегически планове по ОСП. При 
постигането на баланс във всички 
измерения на устойчивото развитие, в 
съответствие с оценката на 
въздействието, тези специфични цели 
следва да преобразуват общите цели на 
ОСП в по-конкретни приоритети и да 
вземат предвид съответното 
законодателство на Съюза, по-
специално в областта на климата, 
енергетиката и околната среда.

(11) За да се даде възможност за 
осъществяване на целите на ОСП, 
установени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), като едновременно се 
защитава нейният общностен 
характер, както и да се гарантира, че 
Съюзът адекватно преодолява най-
новите предизвикателства пред себе си 
и изпълнява международните си 
ангажименти, е целесъобразно да се 
предвиди набор от общи цели, които 
отразяват насоките, заложени в 
съобщението относно „Бъдещето на 
прехраната и селското стопанство“. 
Наборът от специфични цели следва да 
бъде допълнително определен на 
равнището на Съюза и прилаган от 
държавите членки в техните 
стратегически планове по ОСП. За да се 
постигне баланс между измеренията 
на устойчивото развитие, като 
същевременно се запазят принципите 
за справедливост и 
равнопоставеност, от държавите 
членки следва да се изисква да 
предприемат действия за постигане 
на всички специфични цели 
едновременно. Тези специфични цели 
следва да преобразуват общите цели на 
ОСП в по-конкретни приоритети и да 
вземат предвид съответното 
законодателство на Съюза, по-
специално в областта на климата, 
енергетиката, хуманното отношение 
към животните и околната среда.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Изграждането на по-
интелигентна, модерна и устойчива 
ОСП трябва да се съсредоточи върху 
научните изследвания и иновациите, за 
да послужи за постигането на 
многофункционалност на 
селскостопанските, горските и 
хранително-вкусовите системи в ЕС, 
посредством инвестиране в 
технологичното развитие и 
цифровизацията и подобряване на 
достъпа до безпристрастни, надеждни, 
относими и нови знания.

(12) Изграждането на по-
агроекологична, модерна и устойчива 
ОСП трябва да се съсредоточи върху 
научните изследвания и иновациите, за 
да послужи за постигането на 
многофункционалност на 
селскостопанските, горските и 
хранително-вкусовите системи в ЕС, 
посредством инвестиране в 
технологичното развитие и 
агроекологичните практики, както и 
подобряване на достъпа и обмена на 
безпристрастни, надеждни, относими и 
нови знания.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) При изпълнението на 
стратегическите планове по ОСП 
следва да се зачитат хоризонталните 
принципи, определени в член 3 от 
Договора за Европейския съюз („ДЕС“) 
и в член 10 от ДФЕС, включително 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, посочени в член 5 
от ДФЕС. Държавите членки и 
Комисията следва да се стремят да 
премахват неравнопоставеността  и 
да насърчават равенството между 
мъжете и жените и интегрирането 
на перспективата за равенство 
между половете, както и да се 
противопоставят на 
дискриминацията въз основа на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация. 
Фондовете не следва да подпомагат 
действия, които допринасят за 
каквато и да било форма на 
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сегрегация, дискриминация или 
изключване. Целите на фондовете 
следва да се осъществяват в рамките 
на устойчивото развитие и в 
съответствие с Конвенцията от 
Орхус и с насърчаването от страна 
на Съюза на целта за съхраняване, 
опазване и подобряване на качеството 
на околната среда и борба с 
изменението на климата, както е 
предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като 
същевременно се прилага принципът 
„замърсителят плаща“.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Моделът на осъществяване на 
политиката не бива да води до 
ситуация, в която са налице 27 
национални селскостопански 
политики, което би застрашило 
общия дух на ОСП и би довело до 
смущения на пазара. Той следва да 
предоставя на държавите членки 
известна степен на гъвкавост в 
контекста на солидна обща 
регулаторна рамка.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се насърчи развитието на 
интелигентен и устойчив 
селскостопански сектор, директните 
плащания продължават да 
представляват съществен елемент за 
гарантиране на справедливо 

(14) За да се насърчи развитието на 
интелигентен и устойчив 
селскостопански сектор, директните 
плащания продължават да 
представляват съществен елемент за 
гарантиране на справедливо 
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подпомагане на доходите на 
земеделските стопани. По същия начин 
инвестирането в преструктуриране, 
модернизиране, иновации, 
диверсифициране на стопанствата и 
въвеждане на нови технологии е 
необходимо за повишаване на пазарните 
приходи на земеделските стопани.

подпомагане на доходите на 
земеделските стопани, със силен 
акцент върху целевите плащания за 
опазване на околната среда, климата 
и хуманното отношение към 
животните, както и за повишаване 
на конкурентоспособността. По 
същия начин инвестирането в 
преструктуриране, модернизиране, 
иновации, диверсифициране на 
стопанствата и въвеждане на нови 
технологии е необходимо за 
повишаване на пазарните приходи на 
земеделските стопани. Трябва да се 
обърне внимание на обществените 
предизвикателства и теми като 
изменението на климата – както 
неговото смекчаване, така и 
адаптацията към него – по начин, 
който облагодетелства земеделските 
стопани.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, в контекста на 
засилена пазарна ориентация на ОСП 
експозицията към рисковете на пазара, 
изменението на климата и свързаните с 
него все по-чести и сериозни екстремни 
метеорологични условия, както и 
санитарните и фитосанитарните кризи, 
може да доведат до рискове от 
нестабилност на цените и нарастващ 
натиск върху доходите. По този начин, 
въпреки че земеделските стопани носят 
в крайна сметка отговорност за 
определяне на собствените си стопански 
стратегии, следва да се създаде 
надеждна рамка, за да се осигури 
подходящо управление на риска. За тази 
цел държавите членки и земеделските 

(15) Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, в контекста на 
засилена пазарна ориентация на ОСП 
експозицията към рисковете на пазара, 
липсата на клаузи за реципрочност в 
търговските споразумения с трети 
държави, изменението на климата и 
свързаните с него все по-чести и 
сериозни екстремни метеорологични 
условия, както и санитарните и 
фитосанитарните кризи може да доведат 
до риск от нестабилност на цените и 
нарастващ натиск върху доходите. По 
този начин, въпреки че земеделските 
стопани носят в крайна сметка 
отговорност за определяне на 
собствените си стопански стратегии и за 
подобряване на устойчивостта на 
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стопани могат да създадат платформа на 
равнището на Съюза за управление на 
риска за изграждане на капацитет, за да 
се предоставят на земеделските стопани 
подходящи финансови инструменти за 
инвестиции и достъп до оборотен 
капитал, обучение, трансфер на знания и 
консултации.

стопанствата си, следва да се създаде 
надеждна рамка, за да се осигури 
подходящо управление на риска. За тази 
цел държавите членки и земеделските 
стопани могат да създадат платформа на 
равнището на Съюза за управление на 
риска за изграждане на капацитет, за да 
се предоставят на земеделските стопани 
подходящи финансови инструменти за 
инвестиции и достъп до оборотен 
капитал, обучение, трансфер на знания и 
консултации.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Укрепването на грижите за 
околната среда и действията за климата 
и приносът за постигането на целите на 
Съюза в областта на околната среда и 
климата са основен приоритет за 
бъдещето на селското и горското 
стопанство на Съюза. Архитектурата на 
ОСП следва да отразява по-големи 
амбиции по отношение на тези цели. По 
модела за осъществяване на политиката 
действията, предприети за справяне с 
влошаването на околната среда и 
изменението на климата, следва да 
бъдат ориентирани към постигането на 
резултати, вследствие на което член 11 
от ДФЕС следва да се разглежда за тази 
цел като задължение за постигане на 
определен резултат.

(16) Подкрепата и подобряването 
на опазването на околната среда, 
биологичното разнообразие и 
генетичното разнообразие в 
селскостопанската система, както и 
действията за климата и приносът за 
постигането на целите на Съюза в 
областта на околната среда и климата са 
основен приоритет за бъдещето на 
селското и горското стопанство на 
Съюза. Архитектурата на ОСП следва 
да отразява по-големи амбиции по 
отношение на тези цели. По модела за 
осъществяване на политиката 
действията, предприети за справяне с 
влошаването на околната среда и 
изменението на климата, следва да 
бъдат ориентирани към постигането на 
резултати, вследствие на което член 11 
от ДФЕС следва да се разглежда за тази 
цел като задължение за постигане на 
определен резултат.

Тъй като много селски райони в ЕС 
страдат от структурни проблеми, като 
например липса на привлекателни 
възможности за заетост, недостиг на 
умения, недостатъчни инвестиции за 

Тъй като много селски райони в ЕС 
страдат от структурни проблеми, като 
например липса на привлекателни 
възможности за заетост, недостиг на 
умения, недостатъчни инвестиции за 
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свързаност, инфраструктура и основни 
услуги, както и отлив на млади хора, от 
основно значение е да се укрепи 
социално-икономическата структура на 
тези райони, в съответствие с 
Декларацията от Корк 2.0., по-
специално посредством създаването на 
работни места и приемственост между 
поколенията, като работните места и 
растежът, заложени от Комисията, 
достигнат до селските райони, чрез 
насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията и развитието на 
„интелигентни селища“ в селските 
райони на Европейския съюз. Както е 
посочено в съобщението относно 
„Бъдещето на прехраната и селското 
стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони. В този 
контекст финансовите инструменти и 
използването на гаранцията InvestEU 
могат да играят ключова роля за 
осигуряване на достъп до финансиране 
и за укрепване на капацитета за растеж 
на стопанствата и предприятията. В 
селските райони са налице възможности 
за заетост за законно пребиваващи 
граждани на трети страни, което 
насърчава тяхната социална и 
икономическа интеграция в рамките, по-
специално, на стратегиите за местно 
развитие под ръководството на 
общностите.

свързаност, инфраструктура и основни 
услуги, както и отлив на млади хора, от 
основно значение е да се укрепи 
социално-икономическата структура на 
тези райони, в съответствие с 
Декларацията от Корк 2.0., по-
специално посредством създаването на 
работни места и приемственост между 
поколенията, като работните места и 
растежът, заложени от Комисията, 
достигнат до селските райони, чрез 
насърчаване на социалното 
приобщаване, приемствеността между 
поколенията, засилената интеграция 
на жените в селската икономика и 
развитието на „интелигентни селища“ в 
селските райони на Европейския съюз. 
Както е посочено в съобщението 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“, новите вериги на 
стойността в селските райони в такива 
области, като възобновяема енергия, 
нововъзникваща биоикономика, кръгова 
икономика и екотуризъм, могат да 
предложат добър потенциал за растеж и 
заетост в селските райони, като 
същевременно се опазват природните 
ресурси. В този контекст финансовите 
инструменти и използването на 
гаранцията InvestEU могат да играят 
ключова роля за осигуряване на достъп 
до финансиране и за укрепване на 
капацитета за растеж на стопанствата и 
предприятията. В селските райони са 
налице възможности за заетост за 
законно пребиваващи граждани на трети 
страни, което насърчава тяхната 
социална и икономическа интеграция в 
рамките, по-специално, на стратегиите 
за местно развитие под ръководството 
на общностите.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) ОСП следва да продължи да 
гарантира продоволствена сигурност, 
което означава достъп до достатъчно 
количество безвредна и питателна храна 
по всяко време. Освен това тя следва да 
помогне за подобряване на отговора от 
страна на селското стопанство на Съюза 
на новите обществени потребности в 
областта на храните и здравето, 
включително за устойчиво 
селскостопанско производство, по-
здравословно хранене, хранителни 
отпадъци и хуманно отношение към 
животните. ОСП би трябвало да 
продължи да насърчава 
производството със специфични и 
ценни характеристики, като в същото 
време подпомага земеделските стопани 
активно да адаптират производството си 
според пазарните сигнали и търсенето 
на потребителите.

(17) ОСП следва да продължи да 
гарантира продоволствена сигурност, 
което означава достъп до достатъчно 
количество безвредна, здравословна и 
питателна храна по всяко време. Освен 
това тя следва да помогне за 
подобряване на отговора от страна на 
селското стопанство на Съюза на новите 
обществени потребности в областта на 
храните и здравето, включително за 
устойчиво селскостопанско 
производство, по-здравословно хранене, 
хранителни отпадъци и хуманно 
отношение към животните. ОСП би 
трябвало да продължи да насърчава 
устойчивото производство със 
специфични и ценни характеристики, 
като в същото време подпомага 
земеделските стопани активно да 
адаптират производството си според 
пазарните сигнали и търсенето на 
потребителите.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В съответствие с 
ангажимента по Програмата до 
2030 г. и Парижкото споразумение, 
както и със заключенията от 
Международната оценка на знанията 
в областта на селското стопанство, 
науката и технологиите за развитие 
и препоръките на специалния 
докладчик на ООН за правото на 
прехрана, Съюзът и неговите 
държави членки следва да преминат 
към устойчива европейска 
продоволствена и селскостопанска 
система. При този преход усилията 
трябва да се съсредоточат върху 
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насърчаването на диверсифицирани, 
устойчиви и гъвкави селскостопански 
практики, които спомагат за 
опазването и подобряването на 
състоянието на природните ресурси, 
укрепването на екосистемите и 
адаптирането към изменението на 
климата и смекчаването на 
последствията от него, чрез 
приспособяване на животновъдното 
производство към екологично 
допустимо натоварване, свеждане до 
минимум на зависимостта от 
неустойчиви ресурси, включително 
енергията от изкопаеми горива, и 
постепенно повишаване на 
биологичното разнообразие и 
качеството на почвите.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Въпреки че планът за действие 
„Едно здраве“ срещу антимикробната 
резистентност (АМР) счита 
ваксинирането за рентабилна 
интервенция в областта на 
общественото здраве за борба с АМР, 
относително по-високите разходи за 
диагностициране, антимикробните 
алтернативи и ваксинирането в 
сравнение с конвенционалните 
антибиотици са пречка за 
увеличаване на процента на 
ваксиниране на животните.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) За да се постигнат 
екологичните цели на ОСП, но също 
така да се отговори на изискванията 
на обществото по отношение на 
повишената безопасност на храните, 
следва да се насърчава използването 
на продукти за наторяване с много 
ниски нива на тежките метали.

Обосновка

Новоприетият регламент на ЕС за торовете за изменение на Регламенти (ЕО) № 
1069/2009 и № 1107/2009 съдържа няколко разпоредби относно етикетирането на 
тежки метали, като кадмий и арсен, по-специално във фосфатите. Етикетирането 
ще позволи на земеделските стопани да имат пълна информация за количеството 
замърсители, фигуриращи в използваните от тях продукти за наторяване. Такива 
разпоредби относно етикетирането следва да насърчават по-устойчивото селско 
стопанство в съответствие с целите на ОСП и насърчаването на стандартите за 
високо качество в ЕС.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, здравето 
на животните, здравето на растенията и 
хуманното отношение към животните. 
Основните стандарти обхващат в 
рационализиран вид списък на 
законоустановените изисквания за 
управление (ЗИУ) и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС). Тези 

(21) Въз основа на предишната 
система за кръстосано спазване, 
прилагана до 2020 г., системата на 
новите предварителни условия обвързва 
пълното получаване на подпомагане по 
ОСП със спазването от страна на 
бенефициерите на основните стандарти 
относно околната среда, изменението на 
климата, общественото здраве, здравето 
на животните, здравето на растенията и 
хуманното отношение към животните. 
Основните стандарти обхващат в 
рационализиран вид списък на 
законоустановените изисквания за 
управление (ЗИУ) и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС). Тези 
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основни стандарти трябва да отчитат 
по-добре предизвикателствата, свързани 
с околната среда и климата, и новата 
екологична архитектура на ОСП, като 
по този начин отговорят на по-високите 
амбиции по отношение на околната 
среда и климата, предвидени от 
Комисията в нейното съобщение 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР). Предварителните условия имат 
за цел да допринесат за развиването на 
устойчиво селско стопанство чрез по-
добра осведоменост на бенефициерите 
относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. Те също така 
целят да направят ОСП по-близка до 
очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната 
архитектура на ОСП, като част от 
базовите параметри за по-амбициозни 
ангажименти в областта на околната 
среда и климата, и следва да бъдат 
всеобхватно прилагани в целия 
Европейски съюз. За земеделските 
стопани, които не спазват тези 
изисквания, държавите членки следва да 
гарантират, че на тях се налагат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].

основни стандарти трябва да отчитат 
по-добре предизвикателствата, свързани 
с околната среда и климата, и новата 
екологична архитектура на ОСП, като 
по този начин отговорят на по-високите 
амбиции по отношение на околната 
среда и климата, предвидени от 
Комисията в нейното съобщение 
относно „Бъдещето на прехраната и 
селското стопанство“ и в 
многогодишната финансова рамка 
(МФР). Предварителните условия имат 
за цел да допринесат за развиването на 
устойчиво селско стопанство чрез по-
добра осведоменост на бенефициерите 
относно необходимостта от зачитане на 
тези основни стандарти. 
Бенефициерите също следва да бъдат 
подходящо компенсирани, за да 
постигнат тези стандарти. Те също 
така целят да направят ОСП по-близка 
до очакванията на обществото чрез 
подобряване на съгласуваността на тази 
политика с целите относно околната 
среда, общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните. 
Предварителните условия следва да са 
неразделна част от екологичната 
архитектура на ОСП, като част от 
базовите параметри за по-амбициозни 
ангажименти в областта на околната 
среда и климата, и следва да бъдат 
всеобхватно прилагани в целия 
Европейски съюз. За земеделските 
стопани, които не спазват тези 
изисквания, държавите членки следва да 
гарантират, че на тях се налагат 
пропорционални, ефективни и 
възпиращи санкции в съответствие с 
[хоризонталния регламент за ОСП].

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Рамката от стандарти за ДЗЕС 
има за цел да допринесе за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и адаптация към него, 
преодоляване на предизвикателствата, 
свързани с водата, защитата и 
качеството на почвата и защитата и 
качеството на биологичното 
разнообразие. Рамката трябва да бъде 
подобрена, за да се отчетат по-
специално практиките, установени до 
2020 г. в рамките на екологизирането на 
директните плащания, смекчаването на 
последиците от изменението на климата 
и необходимостта да се подобри 
устойчивостта на земеделските 
стопанства, и по-специално 
управлението на хранителните 
вещества. Безспорно е, че доброто 
земеделско и екологично състояние на 
земята допринася за постигането на 
множество цели. С оглед прилагането на 
рамката държавите членки следва да 
определят национален стандарт за всеки 
от стандартите, установени на 
равнището на Съюза, като се вземат 
предвид специфичните характеристики 
на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, 
съществуващите условия в 
стопанствата, използването на земята, 
сеинтбооборота, селскостопанските 
практики и структурата на земеделските 
стопанства. Държавите членки могат да 
определят и други национални 
стандарти, свързани с основните цели, 
определени в приложение III, с цел да се 
подобри постигането на резултати по 
рамката от стандарти за ДЗЕС в 
областта на околната среда и климата. С 
цел подобряване на агрономските и 
екологичните показатели на 
стопанствата, в рамката от стандарти за 
ДЗЕС ще бъдат изготвени планове за 
управление на хранителните вещества, с 
помощта на специално създаден 

(22) Рамката от стандарти за ДЗЕС 
има за цел да допринесе за смекчаване 
на последиците от изменението на 
климата и адаптация към него, 
преодоляване на предизвикателствата, 
свързани с водата, защитата и 
качеството на почвата и защитата и 
качеството на биологичното 
разнообразие. Рамката трябва да бъде 
подобрена, за да се отчетат по-
специално практиките, установени до 
2020 г. в рамките на екологизирането на 
директните плащания, смекчаването на 
последиците от изменението на климата 
и необходимостта да се подобри 
устойчивостта на земеделските 
стопанства, и по-специално 
управлението на хранителните вещества 
и намаляване на използването на 
химически продукти. Безспорно е, че 
доброто земеделско и екологично 
състояние на земята допринася за 
постигането на множество цели. С оглед 
прилагането на рамката държавите 
членки следва да определят национален 
стандарт за всеки от стандартите, 
установени на равнището на Съюза, 
като се вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите условия в 
стопанствата, използването на земята, 
сеитбооборота, селскостопанските 
практики и структурата на земеделските 
стопанства. Държавите членки могат да 
определят и други национални 
стандарти, свързани с основните цели, 
определени в приложение III, с цел да се 
подобри постигането на резултати по 
рамката от стандарти за ДЗЕС в 
областта на околната среда и климата. С 
цел подобряване на агрономските и 
екологичните показатели на 
стопанствата, в рамката от стандарти за 
ДЗЕС ще бъдат изготвени планове за 
управление на хранителните вещества и 
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електронен инструмент за устойчивост 
на земеделските стопанства, който 
държавите членки ще предоставят на 
отделните земеделски стопани. 
Инструментът следва да предоставя 
подпомагане при вземането на решения 
в отделните земеделски стопанства, като 
се започне от минимални функционални 
характеристики, свързани с 
управлението на хранителните 
вещества. Широка оперативна 
съвместимост и приспособимост следва 
да гарантират и възможността за 
добавяне на други електронни 
приложения за отделните стопанства и 
приложения за електронно управление. 
С цел да се осигури равнопоставеност 
между земеделските стопани и в целия 
Съюз, Комисията може да предостави 
подпомагане на държавите членки при 
разработването на инструмента, както и 
с услугите, необходими за съхранение и 
обработка на данните.

намаляването на използваните 
суровини с помощта на специално 
създаден електронен инструмент за 
устойчивост на земеделските 
стопанства, който държавите членки ще 
предоставят на отделните земеделски 
стопани. Използването на план за 
управление на хранителните 
вещества следва да взема предвид 
размера и интензивността на 
стопанството. Инструментът следва 
да предоставя подпомагане при 
вземането на решения в отделните 
земеделски стопанства, като се започне 
от минимални функционални 
характеристики, свързани с 
управлението на хранителните вещества 
и намаляването на използваните 
суровини, и необходимостта от 
подобрение на качеството на 
почвата. Широка оперативна 
съвместимост и приспособимост следва 
да гарантират и възможността за 
добавяне на други електронни 
приложения за отделните стопанства и 
приложения за електронно управление. 
С цел да се осигури равнопоставеност 
между земеделските стопани и в целия 
Съюз, Комисията може да предостави 
подпомагане на държавите членки при 
разработването на инструмента, както и 
с услугите, необходими за съхранение и 
обработка на данните.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Въпреки че селскостопанските 
пластмасови продукти съставляват 
нисък процент от общото 
количество използвана пластмаса и 
генерирани пластмасови отпадъци, 
тяхното използване е географски 
концентрирано. Освен това 
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категориите селскостопански 
пластмасови продукти имат много 
хомогенен състав, което прави 
потока от отпадъци много ценен за 
лицето, което рециклира. В 
предложението относно 
стратегическите планове по ОСП 
следва да се обърне внимание на 
проблема със селскостопанските 
пластмасови отпадъци и 
Европейската комисия следва, когато 
е целесъобразно, да въведе стандарт 
за добро земеделско и екологично 
състояние на земята (ДЗЕС) относно 
пластмасовите отпадъци като нов 
елемент на засилената условност в 
средносрочен план, не по-късно от 
2023 г. Съгласно новото изискване за 
кръстосано съответствие 
земеделските стопани ще бъдат 
задължени да използват лицензирани 
предприятия за управление на 
отпадъците, за да организират 
събирането и рециклирането на 
пластмасата, и да съхраняват 
доказателствата, че пластмасовите 
отпадъци са били правилно 
обработени.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) ЗИУ трябва да се приложат 
изцяло от държавите членки, за да 
започнат да функционират на 
равнището на отделните стопанства и да 
гарантират равно третиране на 
земеделските стопани. За да се 
гарантира съгласуваност на правилата, 
свързани с предварителните условия за 
повишаване на устойчивостта на 
политиката, ЗИУ следва да обхващат 
основното законодателство на Съюза в 
областта на околната среда, 

(23) ЗИУ трябва да се приложат 
изцяло от държавите членки, за да 
започнат да функционират на 
равнището на отделните стопанства и да 
гарантират равно третиране на 
земеделските стопани. За да се 
гарантира съгласуваност на правилата, 
свързани с предварителните условия за 
повишаване на устойчивостта на 
политиката, ЗИУ следва да обхващат 
основното законодателство на Съюза в 
областта на околната среда, 
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общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, чието 
прилагане на национално равнище води 
до конкретни задължения за отделните 
земеделски стопани, включително 
задълженията по силата на Директива 
92/43/ЕИО на Съвета11 и Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета12 или Директива 
91/676/ЕИО на Съвета13. За да се 
предприемат последващи действия във 
връзка със съвместното изявление, 
направено от Европейския парламент и 
Съвета и приложено към Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета14, съответните 
разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета16 се включват 
като ЗИУ в обхвата на предварителните 
условия и списъкът със стандартите за 
ДЗЕС съответно се адаптира.

общественото здраве, здравето на 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, чието 
прилагане на национално равнище води 
до конкретни задължения за отделните 
земеделски стопани, включително 
задълженията по силата на Директива 
92/43/ЕИО на Съвета11 и Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета12 или Директива 
91/676/ЕИО на Съвета13. За да се 
предприемат последващи действия във 
връзка със съвместното изявление, 
направено от Европейския парламент и 
Съвета и приложено към Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета14, съответните 
разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15 и 
Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета16 се включват 
като ЗИУ в обхвата на предварителните 
условия, както и в Директива 
[Директива XXX на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти 
върху околната среда] и Регламент 
(ЕС) № 2019/6 на Европейския 
парламент и на Съвета16а, и списъкът 
със стандартите за ДЗЕС съответно се 
адаптира. 

__________________ __________________
11 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

11 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

12 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7).

12 Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., 
стр. 7).

13 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници (ОВ L 375, 
31.12.1991 г., стр. 1).

13 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници (ОВ L 375, 
31.12.1991 г., стр. 1).
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14 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на Регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 
2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 
1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

14 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на Регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 
2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 
1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

15 Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (ОВ 
L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

15 Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (ОВ 
L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

16 Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 71).

16 Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 71).
16a Регламент (ЕС) 2019/6 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. относно 
ветеринарните лекарствени 
продукти и за отмяна на Директива 
2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019, p. 43).

Обосновка

Собствениците на животни или животновъдите са длъжни да водят регистър на 
лекарствените продукти, които използват. Освен това в регламента се посочва, че 
„антимикробните лекарствени продукти не се прилагат рутинно ...“. Мандатът на 
ЕП за Директивата за пластмаси за еднократна употреба на този етап (тристранни 
доклади) предлага забрана на оксоразградими пластмаси, като тези, които все още се 
използват в селското стопанство (напр. фолиа за мулчиране). За здравето на нашите 
почви е от решаващо значение това също да се прилага и контролира (ако е 
необходимо, като ДЗЕС, а не ЗИУ).

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) За тази цел държавите членки 
следва да разработят консултантски 
услуги в областта на селското 
стопанство за подобряване на 
устойчивото управление и общата 
ефективност на земеделските 
стопанства и предприятията в селските 
райони, които покриват 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти, както и за 
определяне на необходимите 
подобрения по отношение на всички 
мерки на равнището на отделните 
земеделски стопанства, предвидени в 
стратегическите планове по ОСП. Тези 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство следва да помогнат 
на земеделските стопани и на 
останалите бенефициери на 
подпомагане по линия на ОСП да се 
запознаят по-добре с взаимовръзката 
между управлението на земеделските 
стопанства и управлението на земите, от 
една страна, и определени стандарти, 
изисквания и информация, включително 
тези в областта на околната среда и 
климата, от друга страна. Списъкът на 
последните включва стандарти, 
приложими или необходими за 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери по линия на ОСП и 
установени в стратегическия план по 
ОСП, както и тези, произтичащи от 
законодателството в областта на водите, 
относно устойчивата употреба на 
пестициди, както и инициативите за 
борба с антимикробната резистентност 
и управлението на рисковете. С оглед 
повишаване качеството и ефективността 
на консултациите, държавите членки 
следва да включат в Системите за 
знания и иновации в селското 
стопанство (AKIS) консултанти, за да 
могат да предоставят актуална 
технологична и научна информация, 
разработена в областта на научните 

(24) За тази цел държавите членки 
следва да разработят и осигурят 
достъп до консултантски услуги в 
областта на селското стопанство за 
подобряване на устойчивото управление 
и общата ефективност на земеделските 
стопанства и предприятията в селските 
райони, които покриват 
икономическите, екологичните и 
социалните аспекти, както и за 
определяне на необходимите 
подобрения по отношение на всички 
мерки на равнището на отделните 
земеделски стопанства, предвидени в 
стратегическите планове по ОСП. Тези 
консултантски услуги в областта на 
селското стопанство следва да помогнат 
на земеделските стопани и на 
останалите бенефициери на 
подпомагане по линия на ОСП да се 
запознаят по-добре с взаимовръзката 
между управлението на земеделските 
стопанства и управлението на земите, от 
една страна, и определени стандарти, 
изисквания и информация, включително 
тези в областта на околната среда и 
климата и хуманното отношение към 
животните, от друга страна. Списъкът 
на последните включва стандарти, 
приложими или необходими за 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери по линия на ОСП и 
установени в стратегическия план по 
ОСП, както и тези, произтичащи от 
законодателството в областта на водите, 
относно устойчивата употреба на 
пестициди, както и инициативите за 
борба с антимикробната резистентност 
и управлението на рисковете и за 
благоприятстване на устойчивото 
управление на хранителните 
вещества и намаляване на 
използваните суровини. С оглед 
повишаване качеството и ефективността 
на консултациите, държавите членки 
следва да включат в Системите за 
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изследвания и иновациите. знания и иновации в селското 
стопанство (AKIS) консултанти, за да 
могат да предоставят актуална 
технологична и научна информация, 
разработена в областта на научните 
изследвания и иновациите.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) За да се гарантира 
предоставянето на 
висококвалифицирани консултации на 
всички земеделски стопани в Съюза, 
Комисията следва да определи 
минимални стандарти за 
консултантските услуги в селското 
стопанство по отношение на 
качеството и териториалния обхват 
на предоставяните консултации. 
Преди влизането в сила на настоящия 
регламент и с цел контрол на 
качеството Комисията следва да 
акредитира всички консултантски 
услуги в селското стопанство. В 
случаите, когато стигне до 
заключението, че дадена 
консултантска услуга в селското 
стопанство не отговаря на 
минималните стандарти, Комисията 
следва да уведоми писмено 
съответната държава членка и да 
поиска от нея да предприеме 
коригиращи действия.

Обосновка

Земеделските стопани трябва да придобият нови видове умения и знания, за да 
възприемат нови и по-устойчиви селскостопански практики, които често са по-
сложни от настоящите. Ето защо предоставянето на висококвалифицирани 
консултантски услуги в селското стопанство придобива все по-голямо значение. В 
момента обаче ОСП изглежда не разполага с реална система за контрол на 
качеството на консултантските услуги в селското стопанство, чийто капацитет за 
подпомагане на земеделските стопани варира значително между отделните държави 
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членки.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се гарантира по-
справедливо разпределение на 
подпомагането на доходите, сумите на 
директните плащания над определен 
таван следва да бъдат намалени и 
резултатът от намалението следва да се 
използва или за необвързани с 
производството директни плащания и 
приоритетно за допълнително 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост, или да бъде 
прехвърлян към ЕЗФРСР. С цел да се 
избегнат отрицателните последици 
върху заетостта, при прилагането на 
механизма трябва да бъде взета 
предвид работната сила.

(25) С цел да се гарантира по-
справедливо разпределение на 
подпомагането на доходите, сумите на 
директните плащания над определен 
таван следва да бъдат ограничени и 
резултатът от намалението следва да се 
използва приоритетно за схеми, 
свързани с климата и околната среда, 
или да бъде прехвърлян към ЕЗФРСР, 
да се използва за необвързани с 
производството директни плащания 
и за допълнителното 
преразпределително подпомагане на 
доходите с оглед на устойчивостта.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Малките земеделски стопанства 
продължават да бъдат основен елемент 
от селското стопанство на Съюза, тъй 
като те играят жизненоважна роля за 
подпомагане на заетостта в селските 
райони и допринасят за 
териториалното развитие. С цел 
насърчаване на по-балансирано 
разпределение на подпомагането и 
намаляване на административната 
тежест за бенефициерите на малки суми, 
държавите членки следва да разполагат 
с възможността да предлагат на малките 

(28) Малките земеделски стопанства 
продължават да бъдат основен елемент 
от селското стопанство на Съюза, тъй 
като те играят жизненоважна роля за 
подпомагане на заетостта в селските 
райони, по-специално в 
необлагодетелствани и периферни 
региони, и допринасят за 
балансираното териториално 
развитие. С цел насърчаване на по-
балансирано разпределение на 
подпомагането и намаляване на 
административната тежест за 
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земеделски стопани възможността да 
заменят другите директни плащания с 
предоставянето на кръгла сума, обща за 
малките земеделски стопани.

бенефициерите на малки суми, 
държавите членки следва да разполагат 
с възможността да предлагат на малките 
земеделски стопани възможността да 
заменят другите директни плащания с 
предоставянето на кръгла сума, обща за 
малките земеделски стопани.

Обосновка

Малките земеделски стопанства в периферните и необлагодетелстваните райони са 
под особена заплаха.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Биологичното земеделие се 
развива успешно в много европейски 
страни и има доказан опит в 
предоставянето на обществени блага, 
опазването на екосистемите и 
природните ресурси, намаляването на 
вложените суровини, привличането 
на млади земеделски стопани и по-
специално на жени, създаването на 
работни места, експериментирането 
с нови бизнес модели, 
удовлетворяването на обществените 
потребности и съживяването на 
селските райони. Въпреки това 
ръстът на търсенето на биологични 
продукти продължава да изпреварва 
ръста на производството. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че техните 
стратегически планове по ОСП 
включват цели за увеличаване на дела 
на земеделските земи в рамките на 
управлението на биологичното 
производство, за да се отговори на 
нарастващото търсене на биологични 
продукти и да се развие цялата верига 
на доставки на биологична продукция. 
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Държавите членки могат да 
финансират преобразуването и 
поддържането на биологично 
производство чрез мерки за развитие 
на селските райони или „екосхеми“, 
или чрез комбинация от двете, и 
следва да гарантират, че 
разпределените бюджети 
съответстват на очаквания ръст на 
биологичното производство.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) ОСП следва да гарантира, че 
държавите членки подобряват 
резултатността в областта на околната 
среда, при зачитане на местните 
потребности и действителното 
положение на земеделските стопани. В 
рамките на преките плащания, 
предвидени в стратегическите планове 
по ОСП, държавите членки следва да 
установяват доброволни екосхеми за 
земеделските стопани, които следва да 
бъдат изцяло съгласувани с останалите 
интервенции. Те следва да бъдат 
определени от държавите членки като 
плащане, направено за стимулиране и 
възнаграждаване предоставянето на 
обществени блага в рамките на 
селскостопански практики, 
благоприятни за околната среда и 
климата или като компенсация за 
въвеждането на тези практики. И в двата 
случая те следва да са насочени към 
подобряване на свързаните с околната 
среда и климата резултати на ОСП, 
поради което следва да бъдат замислени 
така, че да надхвърлят задължителните 
изисквания, които вече са предвидени 
съгласно системата на предварителни 
условия. Държавите членки могат да 
решат да въведат екосхеми за 

(31) ОСП следва да гарантира, че 
държавите членки подобряват 
резултатността в областта на околната 
среда, при зачитане на местните 
потребности и действителното 
положение на земеделските стопани. В 
рамките на преките плащания, 
предвидени в стратегическите планове 
по ОСП, държавите членки следва да 
установяват – въз основа на определен 
от Комисията списък от 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда – доброволни екосхеми за 
земеделските стопани, които следва да 
бъдат изцяло съгласувани с останалите 
интервенции. Те следва да бъдат 
определени от държавите членки като 
плащане, направено за стимулиране и 
възнаграждаване предоставянето на 
обществени блага в рамките на 
селскостопански практики, 
благоприятни за околната среда и 
климата или като компенсация за 
въвеждането на тези практики. И в двата 
случая те следва да са насочени към 
подобряване на свързаните с околната 
среда и климата резултати на ОСП, 
поради което следва да бъдат замислени 
така, че да надхвърлят задължителните 
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селскостопански практики, като 
например засилено управление на 
постоянните пасища и на 
особеностите на ландшафта и 
биологичното земеделие. Тези схеми 
могат да включват и „базисни схеми“, 
което може да бъде условие за поемане 
на по-амбициозни ангажименти в 
областта на развитието на селските 
райони.

изисквания, които вече са предвидени 
съгласно системата на предварителни 
условия. Държавите членки следва да 
заделят определен процент от 
разпределението на директните си 
плащания за екосхемите. Държавите 
членки могат да решат да въведат 
екосхеми за селскостопански практики, 
като например засилено управление на 
постоянните пасища и на постоянните 
особености на ландшафта, системите 
за екологично сертифициране и 
биологичното земеделие. Тези схеми 
могат да включват и „базисни схеми“, 
което може да бъде условие за поемане 
на по-амбициозни ангажименти в 
областта на развитието на селските 
райони.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да 
имат право да използват част от техния 
финансов таван за директни плащания 
за обвързано с производството 
подпомагане на доходите с цел 
подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и/или качеството в някои сектори и 
производства, които са особено важни 
от социални, икономически или 
екологични съображения и претърпяват 
определени трудности. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подпомагане на 
производството на протеинови култури, 
за да се намали дефицитът на Съюза в 
това отношение.

(32) Държавите членки следва да 
имат право да използват част от своя 
финансов таван за директни плащания 
за обвързано с производството 
подпомагане на доходите с цел 
подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и/или качеството в някои сектори и 
производства, които са особено важни 
от социални, икономически или 
екологични съображения или причини, 
които засягат хуманното отношение 
към животните, и претърпяват 
определени трудности. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подпомагане на 
производството на протеинови култури, 
за да се намали дефицитът на Съюза в 
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това отношение.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) По отношение на интервенциите 
в областта на развитието на селските 
райони, на равнището на Съюза се 
определят принципи, по-конкретно по 
отношение на основните изисквания за 
държавите членки да прилагат критерии 
за подбор. Въпреки това държавите 
членки следва да имат пълна свобода да 
определят специални условия според 
своите нужди. Интервенциите в 
областта на развитието на селските 
райони включват плащания във връзка 
със задължения в сферата на околната 
среда, климата и управлението, които 
държавите членки следва да подпомагат 
в рамките на своите територии в 
съответствие със специфичните си 
национални, регионални или местни 
потребности. Държавите членки следва 
да предоставят плащания на земеделски 
стопани и други лица, стопанисващи 
земи, които доброволно поемат 
задължения в областта на управлението, 
които допринасят за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както и за 
защитата и подобряването на околната 
среда, включително качеството и 
количеството на водата, качеството на 
въздуха, почвите, биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, 
включително доброволните задължения 
по „Натура 2000“ и подпомагането на 
генетичното разнообразие. 
Подпомагането при плащания във 
връзка със задължения в областта на 
управлението може да се предоставя и 
под формата на ръководени на местно 
равнище, интегрирани или съвместни 

(37) По отношение на интервенциите 
в областта на развитието на селските 
райони, на равнището на Съюза се 
определят принципи, по-конкретно по 
отношение на основните изисквания за 
държавите членки да прилагат критерии 
за подбор. Въпреки това държавите 
членки следва да имат пълна свобода да 
определят специални условия според 
своите нужди. Интервенциите в 
областта на развитието на селските 
райони включват плащания във връзка 
със задължения в сферата на околната 
среда, климата и управлението, които 
държавите членки следва да подпомагат 
в рамките на своите територии в 
съответствие със специфичните си 
национални, регионални или местни 
потребности. Държавите членки следва 
да предоставят плащания на земеделски 
стопани и други лица, стопанисващи 
земи, които доброволно поемат 
задължения в областта на управлението, 
които допринасят за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както и за 
защитата и подобряването на околната 
среда, включително качеството и 
количеството на водата, качеството на 
въздуха, почвите, биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги, 
включително доброволните задължения 
по „Натура 2000“, площите с висока 
природна стойност и подпомагането 
на генетичното разнообразие. 
Подпомагането при плащания във 
връзка със задължения в областта на 
управлението може да се предоставя и 
под формата на ръководени на местно 
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подходи и ориентирани към резултатите 
интервенции.

равнище, интегрирани или съвместни 
подходи и ориентирани към резултатите 
интервенции. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Подпомагането във връзка със 
задължения в областта на управлението 
може да включва премии за биологично 
земеделие за поддържането и 
преобразуването в обработвана по 
биологичен начин земя; плащания за 
други видове интервенции, 
подпомагащи системи за 
екологосъобразно производство, като 
например агроекологията, 
консервационното земеделие и 
интегрираното производство; 
екологични услуги и услуги във връзка с 
климата в горското стопанство и 
опазване на горите; премии за горите и 
за създаването на агро-лесовъдни 
системи; хуманно отношение към 
животните; опазване, устойчиво 
използване и развитие на генетични 
ресурси. Държавите членки могат да 
разработят други схеми в рамките на 
този вид интервенции въз основа на 
своите потребности. Този вид плащания 
следва да покриват допълнителните 
разходи и пропуснатите приходи, 
произтичащи единствено от 
задълженията, които надхвърлят 
базовите параметри на задължителните 
стандарти и изисквания, установени в 
европейското и националното 
законодателство, както и 
предварителните условия, предвидени в 
стратегическия план по ОСП. 
Задълженията, свързани с този вид 
интервенции, могат да бъдат 
предприети за предварително определен 
годишен или многогодишен период и 

(38) Подпомагането във връзка със 
задължения в областта на управлението 
може да включва премии за биологично 
земеделие за поддържането и 
преобразуването в обработвана по 
биологичен начин земя; плащания за 
други видове интервенции, 
подпомагащи системи за 
екологосъобразно производство, като 
например селското стопанство с 
висока природна стойност, 
агроекологията, интегрираното 
производство и цифровото и 
прецизното земеделие, които са 
благоприятни за околната среда; 
екологични услуги и услуги във връзка с 
климата в горското стопанство и 
опазване на горите; премии за горите и 
за създаването на агро-лесовъдни 
системи; хуманно отношение към 
животните и здраве на животните; 
опазване, устойчиво използване и 
развитие на генетични ресурси и 
биологично разнообразие. Държавите 
членки могат да разработят други схеми 
в рамките на този вид интервенции въз 
основа на своите потребности. Този вид 
плащания следва да покриват 
допълнителните разходи и пропуснатите 
приходи, произтичащи единствено от 
задълженията, които надхвърлят 
базовите параметри на задължителните 
стандарти и изисквания, установени в 
европейското и националното 
законодателство, както и 
предварителните условия, предвидени в 
стратегическия план по ОСП. 
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могат да надхвърлят седем години, 
когато това е надлежно обосновано.

Задълженията, свързани с този вид 
интервенции, могат да бъдат 
предприети за предварително определен 
годишен или многогодишен период и 
могат да надхвърлят седем години, 
когато това е надлежно обосновано.

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Мерките в областта на горското 
стопанство следва да допринасят за 
прилагането на стратегията на Съюза за 
горите и да се основават на 
националните или поднационалните 
програми за горите или еквивалентни 
инструменти, които следва да стъпват 
на задълженията, произтичащи от 
Регламента относно включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
[Регламента за ЗПЗГС], и тези, 
направени по време на Министерските 
конференции за защита на горите в 
Европа. Интервенциите следва да се 
основават на плановете за управление 
на горите или еквивалентни 
инструменти и може да включват 
развитието на горските райони и 
устойчивото управление на горите, в 
т.ч. залесяването на земите и 
създаването и регенерирането на агро-
лесовъдни системи; опазването, 
възстановяването и подобряването на 
горските ресурси, като се взема предвид 
необходимостта от адаптиране; 
инвестициите за гарантиране и 
подобряване на опазването и 
устойчивостта на горите, както и 
предоставянето на услуги във връзка с 
горските екосистеми и климата; и 
мерките и инвестициите за подпомагане 
на енергията от възобновяеми 

(39) Мерките в областта на горското 
стопанство следва да допринасят за 
прилагането на стратегията на Съюза за 
горите и да се основават на 
националните или поднационалните 
програми за горите или еквивалентни 
инструменти, които следва да стъпват 
на задълженията, произтичащи от 
Регламента относно включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови 
газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство 
[Регламента за ЗПЗГС], и тези, 
направени по време на Министерските 
конференции за защита на горите в 
Европа. Интервенциите следва да се 
основават на устойчиви планове за 
управление на горите или еквивалентни 
инструменти, които осигуряват 
ефективно улавяне на въглерод от 
атмосферата, като същевременно 
подобряват биологичното 
разнообразие, и може да включват 
развитието на горските райони и 
устойчивото управление на горите, в 
т.ч. залесяването на земите, 
предотвратяването на пожари и 
създаването и регенерирането на агро-
лесовъдни системи; опазването, 
възстановяването и подобряването на 
горските ресурси, като се взема предвид 
необходимостта от адаптиране; 
инвестициите за гарантиране и 
подобряване на опазването и 
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източници и биоикономика. устойчивостта на горите, както и 
предоставянето на услуги във връзка с 
горските екосистеми и климата; и 
мерките и инвестициите за подпомагане 
на енергията от възобновяеми 
източници и биоикономика.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел да се осигурят справедливи 
доходи и устойчив селскостопански 
сектор на територията на Европейския 
съюз, държавите членки могат да 
предоставят подпомагане на 
земеделските стопани в райони с 
природни и други специфични за 
региона ограничения. По отношение на 
плащанията за РПО, определянето на 
политиката за развитие на селските 
райони за периода 2014—2020 г. следва 
да продължи да се прилага. За да може 
да подобри позициите на Съюза по 
отношение на околната среда и да 
укрепи полезното му взаимодействие с 
финансирането на инвестиции в 
областта на природата и околната среда, 
ОСП трябва да разполага с отделна 
мярка, която има за цел да компенсира 
бенефициерите за неблагоприятни 
аспекти, свързани с изпълнението на 
„Натура 2000“ и Рамковата директива за 
водите. Поради това на земеделските и 
горските стопани следва да продължи да 
се предоставя подпомагане, за да се 
спомогне за преодоляване на 
специфичните неблагоприятни аспекти 
в съответните райони, произтичащи от 
изпълнението на Директива 
2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, 
както и с цел подпомагане ефективното 
управление на обекти по „Натура 2000“. 
Следва да се отпускат и помощи на 
земеделски стопани за преодоляване на 

(40) С цел да се осигурят справедливи 
доходи и устойчив селскостопански 
сектор на територията на Европейския 
съюз, държавите членки могат да 
предоставят подпомагане на 
земеделските стопани в райони с 
природни и други специфични за 
региона ограничения. По отношение на 
плащанията за РПО, определянето на 
политиката за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г. следва 
да продължи да се прилага. За да може 
да подобри позициите на Съюза по 
отношение на околната среда и да 
укрепи полезното му взаимодействие с 
финансирането на инвестиции в 
областта на природата и околната среда, 
ОСП трябва да разполага с отделна 
мярка, която има за цел да компенсира 
бенефициерите за неблагоприятни 
аспекти, свързани с изпълнението на 
„Натура 2000“ и Рамковата директива за 
водите. Поради това на земеделските и 
горските стопани следва да продължи да 
се предоставя подпомагане, за да се 
спомогне за преодоляване на 
специфичните неблагоприятни аспекти 
в съответните райони, произтичащи от 
изпълнението на Директива 
2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, 
както и с цел подпомагане ефективното 
управление на обекти по „Натура 2000“. 
Следва да се отпускат и помощи на 
земеделски стопани за преодоляване на 
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неблагоприятни аспекти в районите на 
речни басейни, произтичащи от 
изпълнението на Рамковата директива 
за водите. Подпомагането следва да е 
обвързано със специални изисквания, 
описани в стратегическите планове по 
ОСП, които надхвърлят приложимите 
задължителни стандарти и изисквания. 
Държавите членки следва също да 
гарантират, че плащанията за 
земеделските стопани не водят до 
двойно финансиране с екосхемите. 
Освен това държавите членки следва да 
вземат предвид специфичните 
потребности на зоните по „Натура 2000“ 
в цялостната концепция на 
стратегическите си планове по ОСП.

неблагоприятни аспекти в районите на 
речни басейни, произтичащи от 
изпълнението на Рамковата директива 
за водите. Подпомагането следва да е 
обвързано със специални изисквания, 
описани в стратегическите планове по 
ОСП, които надхвърлят приложимите 
задължителни стандарти и изисквания. 
Държавите членки също да гарантират, 
че плащанията за земеделските стопани 
не водят до двойно финансиране с 
екосхемите, като същевременно 
позволяват достатъчно гъвкавост в 
стратегическите планове по ОСП за 
улесняване на взаимното допълване 
между различните интервенции. 
Освен това държавите членки следва да 
вземат предвид специфичните 
потребности на зоните по „Натура 2000“ 
в цялостната концепция на 
стратегическите си планове по ОСП.

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Целите на ОСП следва да бъдат 
преследвани чрез подпомагане на 
инвестициите в производствени и в 
непроизводствени земи в земеделските 
стопанства и извън тях. Тези 
инвестиции могат да засягат, inter alia, 
инфраструктури, свързани с развитието, 
модернизацията и адаптацията към 
последиците от изменението на климата 
в селското и горското стопанство, в т.ч. 
достъпа до селскостопанска и горска 
земя, консолидиране и подобрение на 
земята, агро-лесовъдните практики и 
доставката и икономиите на енергия и 
вода. За да се осигури по-добра 
съгласуваност на стратегическите 
планове по ОСП с целите на Съюза, 
както и равнопоставеност между 
държавите членки, в настоящия 

(41) Целите на ОСП следва да бъдат 
преследвани чрез подпомагане на 
инвестициите в производствени и в 
непроизводствени земи в земеделските 
стопанства и извън тях. Тези 
инвестиции могат да засягат, inter alia, 
инфраструктури, свързани с развитието, 
модернизацията и адаптацията към 
последиците от изменението на климата 
в селското и горското стопанство, в т.ч. 
достъпа до селскостопанска и горска 
земя, консолидиране и подобрение на 
земята, агро-лесовъдните практики и 
доставката и икономиите на енергия и 
вода. За да се осигури по-добра 
съгласуваност на стратегическите 
планове по ОСП с целите на Съюза, 
както и равнопоставеност между 
държавите членки, в настоящия 
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регламент е включен отрицателен 
списък на инвестиции. 

регламент е включен отрицателен 
списък на инвестиции.

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С оглед на необходимостта от 
осигуряване на подходящи инструменти 
за управление на риска, следва да се 
запазят застрахователните премии и 
взаимоспомагателните фондове, 
финансирани от ЕЗФРСР. 
Взаимоспомагателните фондове 
включват както тези, свързани с 
производствените загуби, така и общите 
и специфичните за сектора инструменти 
за стабилизиране на доходите, свързани 
със загубите на доходи.

(44) С оглед на необходимостта от 
осигуряване на подходящи инструменти 
за управление на риска в конкретни 
сектори, следва да се запазят 
застрахователните премии и 
взаимоспомагателните фондове, 
финансирани от ЕФГЗ. 
Взаимоспомагателните фондове 
включват както тези, свързани с 
производствените загуби, така и общите 
и специфичните за сектора инструменти 
за стабилизиране на доходите, свързани 
със загубите на доходи.

Обосновка

Рисковото поведение не следва да се възнаграждава.

Изменение 38

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Подпомагането следва да даде 
възможност за създаването и 
осъществяването на сътрудничество 
между поне две предприятия с оглед на 
постигането на целите на ОСП. 
Подпомагането може да включва всички 
аспекти на това сътрудничество, 
например създаването на схеми за 
качество; съвместни дейности по 
опазване на околната среда и действия в 
областта на климата; насърчаване на 

(45) Подпомагането следва да даде 
възможност за създаването и 
осъществяването на сътрудничество 
между поне две предприятия с оглед на 
постигането на целите на ОСП. 
Подпомагането може да включва всички 
аспекти на това сътрудничество, 
например създаването и поддържането 
на схеми за качество; съвместни 
дейности по опазване на околната среда 
и действия в областта на климата; 
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кратките вериги на доставки и местните 
пазари; пилотни проекти; проекти на 
оперативните групи в рамките на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, проекти за местно 
развитие, интелигентни селища, клубове 
на купувачи и субекти, притежаващи 
селскостопански машини; земеделски 
партньорства; планове за управление на 
горите; мрежи и клъстери; социално 
селско стопанство; подпомагано от 
Общността селско стопанство; дейности 
в обхвата на програма LEADER; и 
създаване на групи на производителите 
и организации на производителите, 
както и други форми на сътрудничество, 
считани за необходими за постигане на 
специфичните цели на ОСП.

насърчаване на кратките вериги на 
доставки и местните пазари; пилотни 
проекти; проекти на оперативните групи 
в рамките на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
проекти за местно развитие, 
интелигентни селища, клубове на 
купувачи и субекти, притежаващи 
селскостопански машини; земеделски 
партньорства; планове за управление на 
горите, включително агролесовъдство; 
мрежи и клъстери; социално селско 
стопанство; подпомагано от Общността 
селско стопанство; дейности в обхвата 
на програма LEADER; и създаване на 
групи на производителите и 
организации на производителите, както 
и други форми на сътрудничество, 
считани за необходими за постигане на 
специфичните цели на ОСП.

Изменение 39

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Подпомагане за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да бъде 
предоставено в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Тези средства, разпределени за 
отделните държави, следва да 
представляват продължение на 
промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават, за да покрият 50 % от 
разликата до достигане на 90 % от 
средната за Съюза стойност. С цел да се 
вземе предвид механизмът за 
намаляване на плащанията и 
възможността за използване на 
резултата от намалението в държавата 
членка, общите индикативни финансови 

(48) ЕФГЗ не следва да предоставя 
подпомагане за дейности, които биха 
навредили на околната среда или 
които не са в съответствие с целите, 
свързани с климата и околната среда. 
Подпомагането за директните 
плащания в рамките на стратегическите 
планове по ОСП следва да се 
предоставя в рамките на средствата, 
разпределени за отделните държави, 
определени в настоящия регламент. 
Тези средства, разпределени за 
отделните държави, следва да 
представляват продължение на 
промените, като средствата на 
държавите членки с най-ниско равнище 
на подпомагане за хектар постепенно се 
увеличават, за да покрият 50% от 
разликата до достигане на 90% от 
средната за Съюза стойност. С цел да се 
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средства за година в стратегическия 
план по ОСП на дадена държава членка 
следва да могат да надвишават 
средствата, разпределени за отделните 
държави.

вземе предвид механизмът за 
намаляване на плащанията и 
възможността за използване на 
резултата от намалението в държавата 
членка, общите индикативни финансови 
средства за година в стратегическия 
план по ОСП на дадена държава членка 
следва да могат да надвишават 
средствата, разпределени за отделните 
държави.

Изменение 40

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) ЕЗФРСР не следва да предоставя 
подпомагане за инвестиции, които биха 
навредили на околната среда. 
Следователно е необходимо в 
настоящия регламент да се предвидят 
редица правила за изключване, както и 
възможността за допълнително 
разработване на тези гаранции в 
делегирани актове. По-специално 
ЕЗФРСР не следва да финансира 
инвестиции в напоителни системи, 
които не допринасят за постигането или 
запазването на доброто състояние на 
свързаното водно тяло или тела, и 
инвестиции по залесяване, които не са 
съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите.

(50) ЕЗФРСР не следва да предоставя 
подпомагане за дейности, които биха 
навредили на околната среда или които 
не са в съответствие с целите, 
свързани климата, околната среда, 
хуманното отношение към 
животните и биологичното 
разнообразие. Следва да се постави 
акцент върху инвестициите, които 
носят както икономически ползи, 
така и ползи за околната среда. 
Следователно е необходимо в 
настоящия регламент да се предвидят 
редица по-специфични правила за 
изключване, както и възможността за 
допълнително разработване на тези 
гаранции в делегирани актове. По-
специално ЕЗФРСР не следва да 
финансира инвестиции в напоителни 
системи, които не допринасят за 
постигането или запазването на доброто 
състояние на свързаното водно тяло или 
тела, и инвестиции по залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
органите играят активна роля в 
екологията и управлението на 
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горските пожари при всяко залесяване 
или повторно залесяване и засилват 
ролята на „меките“ превантивни 
мерки и управлението на 
земеползването.

Изменение 41

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да се гарантира адекватно 
финансиране за определени приоритети, 
правилата относно минималните 
финансови средства за тези приоритети 
следва да бъдат определени за 
подпомагане по ЕЗФРСР. За да се 
осигури равнопоставеност между 
земеделските стопани, следва да се 
установи максимален размер на 
средствата, разпределени за 
обвързаното с производството 
подпомагане по отношение на 
директните плащания. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и/или качеството на производството на 
протеинови култури.

(51) С цел да се гарантира адекватно 
финансиране за определени приоритети, 
правилата относно минималните 
финансови средства за тези приоритети 
следва да бъдат определени за 
подпомагане по ЕЗФРСР. За да се 
осигури равнопоставеност между 
земеделските стопани, следва да се 
установи максимален размер на 
средствата, разпределени за 
обвързаното с производството 
подпомагане по отношение на 
директните плащания. Освен това 
държавите членки следва да имат право 
да използват и допълнителна част от 
наличния финансов таван за директни 
плащания за предоставяне на обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите конкретно за подобряване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и/или качеството на производството, за 
да се намали зависимостта от вноса 
на протеинови култури.

Изменение 42

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 

(52) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
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прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази програма ще допринесе за 
координиране на действията в рамките 
на политиките на Съюза и постигане на 
общата целeва стойност за изразходване 
на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на 
целите, свързани с климата. Очаква се 
действията по линия на ОСП да 
допринасят с 40 % от общия финансов 
пакет на ОСП за постигане на целите в 
областта на климата. По време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата ще бъдат набелязани 
съответните действия и те ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преглеждане.

прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази програма ще допринесе за 
координиране на действията и 
постепенно спиране на вредните за 
околната среда субсидии в рамките на 
политиките на Съюза и постигане на 
общата целeва стойност за изразходване 
на поне 30% от бюджета на ЕС в 
подкрепа на целите, свързани с климата. 
Действията по ОСП следва да 
допринесат най-малко с 40% от общия 
финансов пакет на ОСП за целите в 
областта на климата. По време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата ще бъдат набелязани 
съответните действия и те ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преглеждане.

Изменение 43

Предложение за регламент
Съображение 52 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) С оглед на значението на 
борбата срещу загубата на 
биологично разнообразие в 
съответствие със задълженията на 
Съюза за прилагане на Конвенцията за 
биологичното разнообразие и целите 
за устойчиво развитие на ООН тази 
програма ще допринесе за 
включването на мерки за опазване на 
биологичното разнообразие в 
политиките на Съюза, особено що се 
отнася до селскостопанските 
пространства и местообитания, и ще 
осигури 15 милиарда евро финансиране 
по ОСП в подкрепа на целите за 
биологично разнообразие, които да 
бъдат допълнени с 5 милиарда евро от 
държавите членки. По-специално 
това финансиране ще подпомогне 
мерките за опазване на биологичното 
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разнообразие в съответствие с член 
28 и мерките за опазване на 
биологичното разнообразие в 
съответствие с членове 65 и 67.

Обосновка

Спиране на загубата на биологично разнообразие

Изменение 44

Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Съществуващата база от 
знания по отношение на 
количеството и качеството на 
наличната информация варира 
значително за целите на 
мониторинга на специфичните цели, 
посочени в член 6 от настоящото 
предложение. За някои специфични 
цели, по-специално за наблюдение на 
биологичното разнообразие, базата 
от знания в момента е малка или 
недостатъчно адаптирана за целите 
на създаването на стабилни 
показатели за въздействие, като 
например опрашителите и 
биологичното разнообразие на 
културите. Специфичните цели и 
показатели, определени за Съюза 
като цяло съответно в член 6 и 
приложение 1, следва да се основават 
на споделена или сравнима база от 
знания и методологии във всички 
държави членки. Комисията следва да 
определи области, в които 
съществуват пропуски в знанията 
или където базата от знания е 
недостатъчно адаптирана за целите 
на мониторинга на въздействието на 
ОСП. Комисията следва да използва 
бюджета на Съюза, за да предостави 
общ отговор на пречките, свързани 
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със знанията и мониторинга във 
връзка с всички специфични цели и 
показатели по член 6. Тя следва да 
изготви доклад по този въпрос не по-
късно от 31 декември 2020 г. и да 
публикува констатациите си.

Изменение 45

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Стратегията следва също така да 
подчертава взаимното допълване между 
инструментите на ОСП и останалите 
политики на Съюза. По-специално, 
всеки стратегически план по ОСП 
следва да взема предвид 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, когато това 
е целесъобразно, и националните 
планове, произлизащи от това 
законодателство, следва да бъдат 
описани като част от анализа на 
положението към момента („SWOT 
анализ“). Целесъобразно е да се направи 
списък на законодателните 
инструменти, които следва да бъдат 
изрично посочени в стратегическия 
план по ОСП.

(59) Стратегията следва също така да 
подчертава взаимното допълване между 
инструментите на ОСП и други 
политики на Съюза, включително 
сближаването. По-специално всеки 
стратегически план по ОСП следва да 
взема предвид законодателството в 
областта на околната среда и климата и 
ангажиментите на Съюза за 
съгласуваност на политиките за 
развитие, а националните планове, 
произлизащи от това законодателство, 
следва да бъдат описани като част от 
анализа на положението към момента 
(„SWOT анализ“). Целесъобразно е да се 
направи списък на законодателните 
инструменти, които следва да бъдат 
изрично посочени в стратегическия 
план по ОСП.

Изменение 46

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Като се има предвид значението 
на общата цел за модернизиране на 
селскостопанския сектор и предвид 
хоризонталния ѝ характер, 
целесъобразно е държавите членки да 
включат в своя стратегически план по 

(63) Като се има предвид значението 
на общите цели за повишаване на 
устойчивостта на околната среда, 
подобряване на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига и модернизиране 
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ОСП описание на приноса на този план 
за постигането на тази цел.

на селскостопанския сектор и предвид 
хоризонталния ѝ характер е 
целесъобразно държавите членки да 
включат в своя стратегически план по 
ОСП описание на приноса на този план 
за постигането на тези цели.

Обосновка

Селското стопанство трябва да подобри резултатите си в областта на околната 
среда и да отреди по-предно място на първичното производство в сравнение с целта 
за модернизиране.

Изменение 47

Предложение за регламент
Съображение 68 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68a) Водата е основен 
производствен фактор за селското 
стопанство. Ето защо управлението 
на водите е основен въпрос и са 
необходими по-добри форми на 
управление на водите. Освен това 
изменението на климата ще има 
значително въздействие върху 
водните ресурси, с по-чести и 
интензивни периоди на суша, както и 
периоди на силни валежи. 
Съхраняването на вода през есента и 
зимата е разумно решение. В 
допълнение водните обекти 
подпомагат създаването на 
благоприятна среда за богато 
биологично разнообразие. Те също 
така дават възможност да се 
поддържат живи почвите и да има 
достатъчен поток във водните 
пътища, като по този начин се 
стимулират водните организми.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Управляващият орган следва да 
отговаря за управлението и 
изпълнението на всеки стратегически 
план по ОСП. Неговите задължения 
следва да бъдат определени в настоящия 
регламент. Управляващият орган следва 
да има право да делегира част от своите 
задължения, като остава отговорен за 
ефективното и коректно управление. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че при управлението и изпълнението на 
стратегическите планове по ОСП 
финансовите интереси на Съюза са 
защитени в съответствие с [Регламент 
(ЕС, Евратом) X] на Европейския 
парламент и на Съвета [новия финансов 
регламент] и Регламент (ЕС) X на 
Европейския парламент и на Съвета 
[новия хоризонтален регламент за 
ОСП].

(69) Управляващият орган следва да 
отговаря за управлението и 
изпълнението на всеки стратегически 
план по ОСП. Въпреки това, когато 
към елементи, свързани с 
политиката за развитие на селските 
райони, се прилага регионален подход, 
държавите членки следва да имат 
възможността да създават 
регионални управляващи органи. 
Техните задължения следва да бъдат 
определени в настоящия регламент. 
Управляващият орган следва да има 
право да делегира част от своите 
задължения, като остава отговорен за 
ефективното и коректно управление. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че при управлението и изпълнението на 
стратегическите планове по ОСП 
финансовите интереси на Съюза са 
защитени в съответствие с [Регламент 
(ЕС, Евратом) X] на Европейския 
парламент и на Съвета [новия финансов 
регламент] и Регламент (ЕС) X на 
Европейския парламент и на Съвета 
[новия хоризонтален регламент за 
ОСП].

Изменение 49

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) По инициатива на Комисията 
ЕЗФРСР следва да подпомага с 
техническа помощ действия, свързани с 
изпълнението на задачите, посочени в 

(71) По инициатива на Комисията 
ЕЗФРСР следва да подпомага с 
техническа помощ действия, свързани с 
изпълнението на задачите, посочени в 
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[член 7 от хоризонталния регламент за 
ОСП]. Техническата помощ може да 
бъде предоставена и по инициатива на 
държавите членки, за целите на 
изпълнение на задачите, необходими за 
ефективното управление и изпълнение 
на подпомагането във връзка със 
стратегическия план по ОСП. 
Увеличаване на техническата помощ по 
инициатива на държавите членки е на 
разположение само за Малта.

[член 7 от хоризонталния регламент за 
ОСП], включително подобряване на 
количеството и качеството на 
наличните базови данни за 
наблюдение на специфичните цели, 
посочени в член 6, и съответствието 
и точността на съответните 
показатели, изложени в приложение 
I. Техническата помощ може да бъде 
предоставена и по инициатива на 
държавите членки, за целите на 
изпълнение на задачите, необходими за 
ефективното управление и изпълнение 
на подпомагането във връзка със 
стратегическия план по ОСП. 
Увеличаване на техническата помощ по 
инициатива на държавите членки е на 
разположение само за Малта. 

Обосновка

Новият модел за осъществяване на политиката се основава на принципа „публични 
средства в замяна на резултати“. Това предполага по-голям акцент върху 
резултатите от мониторинга, отколкото преди. Понастоящем липсват изходните 
данни, необходими за ефективен, последователен мониторинг на резултатите. 
Поради това в рамките на настоящото предложение на Комисията следва да бъде 
позволено да използва бюджета за техническа помощ, за да запълни пропуските в 
наличните изходни данни и съответните показатели.

Изменение 50

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Насочеността към резултатност, 
заложена в модела за осъществяване на 
политиката, изисква строга рамка за 
качеството на изпълнението, по-
специално тъй като стратегическите 
планове по ОСП биха допринесли за 
постигането на широки общи цели за 
други споделено управлявани политики. 
Политика, основаваща се на качеството 
на изпълнението, предполага 
извършването на годишни и 

(74) Насочеността към резултатност, 
заложена в модела за осъществяване на 
политиката, изисква строга рамка за 
качеството на изпълнението, по-
специално тъй като стратегическите 
планове по ОСП биха допринесли за 
постигането на широки общи цели за 
други споделено управлявани политики. 
Политика, основаваща се на качеството 
на изпълнението, предполага 
извършването на годишни и 
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многогодишни оценки въз основа на 
показатели за крайни продукти, 
резултати и въздействие, както е 
определено в рамката за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката. 
За тази цел следва да се подбере 
ограничен и целеви набор от 
показатели, който позволява възможно 
най-точно да се определи дали 
подпомаганите интервенции допринасят 
за постигането на предвидените цели. 
Показателите за резултатите и крайните 
продукти, отнасящи се до целите, 
свързани с климата и околната среда, 
могат да включват интервенции, 
установени в националните 
инструменти в областта на околната 
среда и климата, произтичащи от 
законодателството на Съюза.

многогодишни оценки въз основа на 
показатели за крайни продукти, 
резултати и въздействие, както е 
определено в рамката за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката. 
За тази цел следва да се подбере 
ограничен и целеви набор от 
показатели, който позволява възможно 
най-точно да се определи дали 
подпомаганите интервенции допринасят 
за постигането на предвидените цели. 
Показателите за резултатите и крайните 
продукти, отнасящи се до целите, 
свързани с климата и околната среда, 
като качеството и количеството на 
водите, следва да включват 
интервенции, установени в 
националните инструменти в областта 
на околната среда и климата, 
произтичащи от законодателството на 
Съюза.

Изменение 51

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) С цел да се гарантира правната 
сигурност, да се защитят правата на 
земеделските стопани и да се осигури 
безпроблемно, съгласувано и ефективно 
функциониране на видовете 
интервенции под формата на директни 
плащания, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
определени актове по отношение на 
правилата, които обвързват отпускането 
на плащанията с използването на 
сертифицирани семена за определени 
сортове коноп, и на процедурата за 
определяне на сортовете коноп и 
проверката на съдържанието на 
тетрахидроканабинол; правилата за 
добро земеделско и екологично 
състояние и някои свързани с тях 
елементи по отношение на критериите 

(83) С цел да се гарантира правната 
сигурност, да се защитят правата на 
земеделските стопани и да се осигури 
безпроблемно, съгласувано и ефективно 
функциониране на видовете 
интервенции под формата на директни 
плащания, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
определени актове по отношение на 
правилата, които обвързват отпускането 
на плащанията с използването на 
сертифицирани семена за определени 
сортове коноп, и на процедурата за 
определяне на сортовете коноп и 
проверката на съдържанието на 
тетрахидроканабинол; правилата за 
добро земеделско и екологично 
състояние и някои свързани с тях 
елементи по отношение на критериите 
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за допустимост; правилата за 
съдържанието на декларацията и 
изискванията за активирането на 
правата за получаване на плащане; 
допълнителните правила относно 
екосхемите; мерките за предотвратяване 
на риска бенефициери на обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите да пострадат от структурните 
пазарни дисбаланси в даден сектор, 
включително решението това 
подпомагане да може да продължи да се 
изплаща до 2027 г. въз основа на 
производствените единици, за които е 
било предоставяно през минал 
референтен период; правилата и 
условията за даване на разрешение по 
отношение на земя и сортове за целите 
на специалното плащане за култура — 
памук, и правилата по отношение на 
условията за отпускане на това плащане.

за допустимост; правилата за 
съдържанието на декларацията и 
изискванията за активирането на 
правата за получаване на плащане; 
допълнителните правила относно 
екосхемите, включително списък на 
селскостопанските практики, които 
са благоприятни за климата и 
околната среда; мерките за 
предотвратяване на риска бенефициери 
на обвързано с производството 
подпомагане на доходите да пострадат 
от структурните пазарни дисбаланси в 
даден сектор, включително решението 
това подпомагане да може да продължи 
да се изплаща до 2027 г. въз основа на 
производствените единици, за които е 
било предоставяно през минал 
референтен период; правилата и 
условията за даване на разрешение по 
отношение на земя и сортове за целите 
на специалното плащане за култура – 
памук, и правилата по отношение на 
условията за отпускане на това плащане.

Изменение 52

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(87) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
земеделските стопани, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия по 
отношение на определянето на 
референтни площи за подпомагане за 
маслодайни семена, правилата за даване 
на разрешение по отношение земята и 
сортовете за целите на специалното 
плащане за култура — памук, и 
свързаните с това уведомления, 
изчисляването на намалението, когато 
площта памук, отговарящата на 

(87) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
земеделските стопани на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия по 
отношение на определянето на 
референтни площи за подпомагане за 
маслодайни семена, правилата за даване 
на разрешение по отношение земята и 
сортовете за целите на специалното 
плащане за култура – памук, и 
свързаните с това уведомления, 
изчисляването на намалението, когато 
площта памук, отговарящата на 
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условията за подпомагане, надвишава 
базовата площ, финансовата помощ от 
страна на Съюза за дестилация на 
вторични продукти от производството 
на вино, годишната разбивка по 
държави членки на общия размер на 
подпомагането от Съюза за видовете 
интервенции в областта на развитието 
на селските райони, правилата за 
представянето на елементите, които 
следва да бъдат включени в 
стратегическия план по ОСП, правилата 
относно процедурата и сроковете за 
одобрение на стратегическите планове 
по ОСП и подаването и одобрението на 
исканията за изменение на 
стратегическите планове по ОСП, 
еднаквите условия за прилагането на 
изискванията за информация и 
публичност, отнасящи се до 
възможностите, предлагани от 
стратегическите планове по ОСП, 
правилата, свързани с рамката за 
качеството на изпълнението, 
мониторинга и оценката, правилата за 
представянето на съдържанието на 
годишния доклад за качеството на 
изпълнението, правилата относно 
информацията, която следва да бъде 
изпратена от държавите членки за 
оценка на качеството на изпълнението 
от Комисията, правилата за нуждата от 
данни и полезните взаимодействия 
между източниците на данни и 
механизмите за гарантиране на 
съгласуван подход при определянето на 
премиите за качеството на 
изпълнението, които се предоставят от 
държавите членки. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета22.

условията за подпомагане, надвишава 
базовата площ, финансовата помощ от 
страна на Съюза за дестилация на 
вторични продукти от производството 
на вино, както и метаниране и 
компостиране на отпадъци от 
производството на вино, годишната 
разбивка по държави членки на общия 
размер на подпомагането от Съюза за 
видовете интервенции в областта на 
развитието на селските райони, 
правилата за представянето на 
елементите, които следва да бъдат 
включени в стратегическия план по 
ОСП, правилата относно процедурата и 
сроковете за одобрение на 
стратегическите планове по ОСП и 
подаването и одобрението на исканията 
за изменение на стратегическите 
планове по ОСП, еднаквите условия за 
прилагането на изискванията за 
информация и публичност, отнасящи се 
до възможностите, предлагани от 
стратегическите планове по ОСП, 
правилата, свързани с рамката за 
качеството на изпълнението, 
мониторинга и оценката, правилата за 
представянето на съдържанието на 
годишния доклад за качеството на 
изпълнението, правилата относно 
информацията, която следва да бъде 
изпратена от държавите членки за 
оценка на качеството на изпълнението 
от Комисията, правилата за нуждата от 
данни и полезните взаимодействия 
между източниците на данни и 
механизмите за гарантиране на 
съгласуван подход при определянето на 
премиите за качеството на 
изпълнението, които се предоставят от 
държавите членки. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета22.

__________________ __________________
22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „гъстота на животните“ 
означава общото тегло животни на 
квадратен метър от използваемата 
площ, които са в обора по едно и също 
време;

Обосновка

Гъстотата на животните може да се използва като параметър при интервенции, 
свързани с хуманното отношение към животните и тяхното здраве, и следователно е 
необходимо да ѝ бъде дадено определение в настоящия регламент.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) „стопанство за интензивно 
животновъдство“ означава 
животновъдно стопанство, 
отглеждащо животни с гъстота над 
позволената за площта и природните 
ресурси или допустимото 
натоварване на стопанството, или в 
случая на добитък или преживни 
животни – стопанство, в което 
животните са без достъп до пасища 
или без необходимото количество 
допълнителни хектари за фуражи в 
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подкрепа на основаното на пасища 
или затревени площи хранене с трева 
или с фуражи;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „взаимоспомагателен фонд“ 
означава схема, акредитирана от 
държавата членка съгласно 
националното право, чиято цел е 
застраховането на членуващите 
земеделски стопани, при която се 
извършват компенсаторни плащания на 
членуващите земеделски стопани, 
понесли икономически загуби.

д) „взаимоспомагателен фонд“ 
означава схема, акредитирана от 
държавата членка съгласно 
националното право, чиято цел е 
застраховането на членуващите 
земеделски стопани, при която се 
извършват компенсаторни плащания на 
членуващите земеделски стопани, 
понесли производствени загуби, които 
могат да докажат, че предварително 
са взели предпазни мерки.

Обосновка

Взаимоспомагателният фонд следва да компенсира загуби само ако земеделският 
стопанин може да докаже, че е взел мерки предварително. Плащания следва да се 
отпускат за производствени загуби. Други видове загуби не следва да се покриват от 
взаимоспомагателния фонд.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „целеви стойности“ означава 
предварително договорени стойности, 
които да бъдат постигнати към края на 
периода спрямо показателите за 
резултата, включени по дадена 
специфична цел;

и) „целеви стойности“ означава 
предварително договорени стойности, 
които да бъдат постигнати към края на 
периода спрямо показателите за 
резултата и въздействието, включени 
по дадена специфична цел;
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Изменение 57

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „съгласуваност на политиките 
за развитие“ означава, че в 
съответствие с член 208 от ДФЕС 
Съюзът взема предвид целите на 
сътрудничеството за развитие в 
политиките, които прилага, и в 
преследването на вътрешните си 
политически цели и че той избягва 
отрицателните политически мерки, 
които оказват неблагоприятно 
въздействие върху целите на Съюза в 
областта на развитието;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „устойчивост по отношение 
на опазването на околната среда и 
биологичното разнообразие“ означава 
структуриран процес на гарантиране 
на ефективното прилагане на 
инструменти за избягване на 
отрицателното въздействие на 
разходите на Съюза и за максимално 
увеличаване на ползите от тях за 
състоянието на околната среда и 
биологичното разнообразие на Съюза 
въз основа на Общата рамка на 
Комисията за осигуряване на 
биологично разнообразие чрез 
бюджета на ЕС и в съответствие с 
националните правила и насоки, ако 
имат такива, или с международно 
признатите стандарти;
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Изменение 59

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) „устойчивост на климата“ 
означава процес, който гарантира, че 
инфраструктурата е устойчива на 
отрицателните въздействия от 
изменението на климата в 
съответствие с националните 
правила и насоки, ако има такива, или 
с международно признатите 
стандарти.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – букви а и б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 Член 4

Определения, които трябва да бъдат 
формулирани в стратегическите планове 

по ОСП

Определения, които трябва да бъдат 
формулирани в стратегическите планове 

по ОСП

1. Държавите членки включват в 
своите стратегически планове по ОСП 
определения за селскостопанска 
дейност, земеделска площ, хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
истински земеделски стопанин и млад 
земеделски стопанин:

1. Държавите членки включват в 
своите стратегически планове по ОСП 
определения за селскостопанска 
дейност, земеделска площ, хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
истински земеделски стопанин и млад 
земеделски стопанин:

a) „селскостопанската дейност“ се 
определя по начин, че да включва както 
производството на селскостопански 
продукти, изброени в приложение I към 
ДФЕС, включително памук и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, така 
и поддържането на земеделската площ в 
състояние, което да я прави подходяща 
за паша или обработване без 
подготвителни действия, които са извън 
рамките на обичайните земеделски 

a) „селскостопанската дейност“ се 
определя по начин, че да включва както 
производството на селскостопански 
продукти, изброени в приложение I към 
ДФЕС, включително памук и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, така 
и поддържането на земеделската площ в 
състояние, което да я прави подходяща 
за паша или обработване без 
подготвителни действия, които са извън 
рамките на обичайните земеделски 
методи и машини, включително в агро-
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методи и машини; лесовъдството;

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи. Термините 
„обработваема земя“, „трайни 
насаждения“ и „постоянно затревени 
площи“ се определят от държавите 
членки в съответствие със следната 
рамка:

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи. Елементите на 
ландшафта могат да бъдат включени 
като компоненти на земеделската 
площ. Термините „обработваема земя“, 
„трайни насаждения“ и „постоянно 
затревени площи“ се определят от 
държавите членки в съответствие със 
следната рамка:

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 
отглеждане на култури, но оставена под 
угар, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999 на Съвета28, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент.

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 
отглеждане на култури, но оставена под 
угар, като може да включва 
съчетание от култури и дървета 
и/или храсти за формиране на горска 
обработваема агро-лесовъдна 
система, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999 на Съвета28, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент;

ii) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянно 
затревени площи и постоянни пасища, 
които заемат земята в продължение на 
пет или повече години и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация;

ii) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянно 
затревени площи и постоянни пасища, 
които заемат земята в продължение на 
пет или повече години и дават реколта 
многократно, включително разсадници, 
включително (ако държавата членка 
предвижда това) културите, 
разположени в саксии или върху 
фолио, и дървесни култури с кратък 
цикъл на ротация;

iii) „постоянно затревени площи и 
постоянни пасища“ (наричани заедно 
„постоянно затревени площи“) означава 
площи, които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет или повече години, 
и се използват за отглеждане на 

iii) „постоянно затревени площи и 
постоянни пасища“ (наричани заедно 
„постоянно затревени площи“) означава 
площи, които се използват за 
отглеждане на трева или други 
тревни фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или отглеждани чрез 
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трева или други тревни фуражи, 
естествено растящи (саморазсадени) 
или чрез култивиране (изкуствено 
засети). Те могат да включват и 
други видове, като храсти и/или 
дървета, които са подходящи за паша 
или за производство на фуражи;

култивиране (изкуствено засети), и 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или повече, 
както и които не са били преоравани 
в продължение на пет години или 
повече. Определението включва и 
други видове, като храсти и/или 
дървета, които са подходящи за паша, 
и други видове, като например храсти 
и/или дървета, които са източници на 
фураж за животните, при условие че 
тревите и другите тревни фуражи 
продължават да преобладават;

iiiа) „временно затревените площи“ 
се определят като треви или тревни 
видове, отглеждани върху 
обработваема земя в продължение на 
по-малко от пет последователни 
години или над пет години, когато се 
извършва оран и повторно засяване. 
Те не се включват в целите относно 
поглъщането на въглерод или относно 
климата.
Освен това държавите членки може 
да решат да считат за постоянно 
затревени площи:
a) подходяща за паша земя, която 
е част от установени местни 
практики, при които тревите и 
другите тревни фуражи традиционно 
не са преобладаващи в зоните на 
паша; и/или
б) подходяща за паша земя, в 
която тревите и другите тревни 
фуражи не са преобладаващи или 
липсват в зоните на паша;

______________________ ______________________
28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на 
земеделието (ФЕОГА) и за изменение и 
отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 
26.6.1999 г., стр. 80).

28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на 
Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на 
земеделието (ФЕОГА) и за изменение и 
отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 
26.6.1999 г., стр. 80).
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29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стр. 1).

29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., 
стр. 1).

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5

Общи цели Общи цели

Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има 
за цел допълнително да подобри 
устойчивото развитие на селското 
стопанство, прехраната и селските 
райони и да допринесе за постигането 
на следните общи цели:

Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има 
за цел допълнително да подобри 
устойчивото развитие на селското 
стопанство, прехраната и селските 
райони, да бъде съобразено с целите на 
Съюза по отношение на околната 
среда и климата и да допринесе за 
постигането на следните общи цели:

a) да насърчи развитието на 
интелигентен, устойчив и 
диверсифициран сектор на селското 
стопанство и да гарантира 
продоволствената сигурност;

a) да насърчи развитието на 
приобщаващо, интелигентно, 
устойчиво и диверсифицирано 
селскостопанско производство, 
гарантиращо устойчива и 
дългосрочна продоволствена 
сигурност;

б) да подкрепя грижите за 
околната среда и действията в областта 
на климата и да допринася за 
постигане на целите на Съюза, 
свързани с околната среда и климата;

б) да подкрепя и подобрява 
опазването на околната среда, 
действията в областта на климата и 
биологичното разнообразие; да 
постигне целите на Съюза, свързани с 
околната среда и климата;

в) да укрепва социално-
икономическата структура на селските 
райони.

в) да укрепва социално-
икономическата структура на селските 
райони както за жените, така и за 
мъжете, да постигне балансирано 
териториално развитие на селските 
икономики и да допринесе за 
създаването на работни места и за 
тяхното запазване, спазвайки 
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принципите на справедливост и 
равнопоставеност.

Тези цели следва да се допълват с 
междусекторната цел за модернизиране 
на сектора чрез стимулиране и 
споделяне на знанията, иновациите и 
цифровизацията в селското стопанство 
и селските райони и насърчаване на 
използването им в по-голяма степен.

Тези цели следва да се допълват с 
междусекторната цел за модернизиране 
на сектора чрез стимулиране на 
устойчивото развитие и споделяне на 
знанията, иновациите и цифровизацията 
в селското стопанство и селските 
райони и насърчаване на използването 
им в по-голяма степен.

Тези цели се постигат, като 
същевременно се цели външно 
сближаване между държавите 
членки.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6

Специфични цели Специфични цели

1. Постигането на общите цели се 
преследва посредством следните 
специфични цели:

1. Постигането на общите цели се 
преследва посредством следните 
специфични цели:

a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост в целия Съюз с цел 
подобряване на продоволствената 
сигурност;

a) подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
селскостопанска устойчивост в целия 
Съюз с цел подобряване на 
дългосрочната продоволствена 
сигурност, като се предотвратява 
свръхпроизводството;

б) засилване на пазарната 
ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, 
включително поставяне на по-голям 
акцент върху научните изследвания, 
технологиите и цифровизацията;

б) засилване на местната, 
националната и европейската 
пазарна ориентация и повишаване на 
екологичната устойчивост, 
дългосрочната 
конкурентоспособност, включително 
поставяне на по-голям акцент върху 
научните изследвания, инвестициите, 
технологиите и цифровизацията, в 
рамките на логиката на кръговата 
икономика;
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в) подобряване на позицията на 
земеделските стопани във веригата на 
стойността;

в) подобряване на позицията на 
земеделските стопани във веригата на 
стойността, включително като се 
популяризират късите вериги на 
доставки;

г) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както и за 
устойчива енергия;

г) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, по-специално 
чрез намаляване на емисиите на 
парникови газове от сектора на 
селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост, 
включително чрез улавяне на въглерод 
в почвата, в съответствие с 
Парижкото споразумение;

д) насърчаване на устойчиво 
развитие и ефективно управление на 
природните ресурси като вода, почва 
и въздух;

д) допринасяне за опазването и 
подобряването на качеството на 
въздуха и водите, като същевременно 
се намалява използването на 
пестициди и антибиотици, и 
насърчаване на по-устойчивото 
използване на водите и на защитата 
и подобряването на състоянието на 
почвите;

е) допринасяне за защита на 
биологичното разнообразие, 
подобряване на екосистемните услуги 
и опазване на местообитанията и 
ландшафта;

е) подобряване на екосистемните 
услуги, включително в селските 
райони, и спиране и обръщане на 
процеса на загуба на биологично 
разнообразие, включително на 
опрашителите; оказване на принос за 
съхранението, опазването и 
подобряването на местообитанията, 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност и ландшафтите;

ж) привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване развитието на 
стопанска дейност в селските райони;

ж) привличане на млади и нови 
земеделски стопани, особено в най-
обезлюдените региони, насърчаване на 
равенството между половете и 
улесняване на устойчивото развитие 
на предприятията в селските райони;

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване и 
местното развитие в селските райони, 
включително биоикономиката и 
устойчивото горско стопанство;

з) насърчаване на заетостта, 
растежа, социалното приобщаване, 
равенството между половете и 
местното и стопанското развитие в 
селските райони, например районите с 
природни ограничения, включително 
устойчивата биоикономика, 
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кръговата икономика и устойчивото 
селско и горско стопанство, с цел 
постигане на социално и 
териториално сближаване;

и) подобряване на реакцията на 
селското стопанство в ЕС в отговор на 
обществените изисквания по отношение 
на храните и здравето, включително за 
безвредна, питателна и устойчива храна, 
хранителни отпадъци, както и за 
хуманно отношение към животните.

и) подобряване на реакцията на 
селското стопанство в ЕС в отговор на 
обществените изисквания по отношение 
на храните и здравето, включително за 
безвредна, питателна и устойчива храна, 
земеделие, използващо малки 
количества суровини, хранителни 
отпадъци, както и превенция на 
антимикробната резистентност и 
подобряване на хуманното отношение 
към животните.

2. При преследването на 
специфичните цели държавите членки 
гарантират опростяването и качеството 
на изпълнението на подпомагането по 
линия на ОСП.

2. При преследването на 
специфичните цели държавите членки 
гарантират опростяването и качеството 
на изпълнението на подпомагането по 
линия на ОСП.

2a. Държавите членки посочват 
съответния си принос към целите, 
определени в настоящия член, и 
предлагат национални цели в 
съответствие с това. Общите и 
специфичните цели, мерките за 
подкрепа и националните цели следва 
да бъдат съобразени със 
законодателството, посочено в 
приложение XI, и да го допълват. В 
съответствие с процедурата, описана 
в дял V, глава ІІІ, Комисията се 
уверява, че интервенциите, планирани 
от държавите членки, и 
съответният им принос са 
достатъчни, за да може да се 
постигнат целите на Съюза съгласно 
съответното законодателство, 
посочено в приложение XI.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 Член 7

Показатели Показатели

1. Постигането на целите, посочени 
в член 5 и член 6, параграф 1, се оценява 
въз основа на общи показатели, 
свързани с крайните продукти, 
резултатите и въздействието. Наборът 
от общи показатели включва:

1. Постигането на целите, посочени 
в член 5 и член 6, параграф 1, се оценява 
въз основа на общи показатели, 
свързани с крайните продукти, 
резултатите и въздействието. Наборът 
от общи показатели включва:

a) показатели за крайния продукт, 
свързани с постигнатите с помощта на 
подпомогнатите интервенции крайни 
продукти;

a) показатели за крайния продукт, 
свързани с постигнатите с помощта на 
подпомогнатите интервенции крайни 
продукти;

б) показатели за резултата, 
свързани със съответните специфични 
цели; те се използват за количественото 
определяне на междинните цели и 
целевите стойност във връзка с тези 
специфични цели в стратегическите 
планове по ОСП и за оценка на 
напредъка по отношение на постигането 
на целевите стойности. Показателите, 
отнасящи се до специфичните цели, 
свързани с околната среда и климата, 
могат да обхващат интервенции, 
включени в съответните национални 
инструменти в областта на околната 
среда и климата, произтичащи от 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение XI;

б) показатели за резултата, 
свързани със съответните специфични 
цели; те се използват за количественото 
определяне на междинните цели и 
целевите стойност във връзка с тези 
специфични цели в стратегическите 
планове по ОСП и за оценка на 
напредъка по отношение на постигането 
на целевите стойности. Показателите, 
отнасящи се до специфичните цели, 
свързани с околната среда и климата, 
обхващат, когато е приложимо, 
интервенции, включени в съответните 
национални инструменти в областта на 
околната среда и климата, произтичащи 
от законодателството на Съюза, 
посочено в приложение XI;

в) показатели за въздействието, 
свързани с целите, установени в член 5 
и член 6, параграф 1; те се използват в 
контекста на стратегическите планове 
по ОСП и на ОСП;

в) показатели за въздействието, 
свързани с целите, установени в член 5 
и член 6, параграф 1, и използвани за 
установяване на количествени цели за 
изпълнение по отношение на 
специфичните цели в контекста на 
стратегическите планове по ОСП и за 
оценка на постигнатия напредък към 
целите и ОСП.

Общите показатели за крайните 
продукти, резултатите и въздействието 
са установени в приложение I.

Общите показатели за крайните 
продукти, резултатите и въздействието 
са установени в приложение I.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 138 за 
изменение на приложение I с цел 
адаптиране на общите показатели за 
крайните продукти, резултатите и 
въздействието, за да се вземе предвид 
опитът, получен вследствие на тяхното 
прилагане, и за добавяне на нови 
показатели, когато това е необходимо.

актове в съответствие с член 138 за 
изменение на приложение I с цел 
адаптиране на общите показатели за 
крайните продукти, резултатите и 
въздействието, за да се подобри 
рамката на изпълнение съгласно дял 
VII, глава I, както и за да се вземе 
предвид опитът, получен вследствие на 
тяхното прилагане, и за промяна или 
добавяне на нови показатели, когато 
това е необходимо.

2a. Комисията извършва 
междинна оценка на ефективността, 
ефикасността, целесъобразността, 
последователността на резултатите 
и показателите за резултатите и 
въздействието в приложение I, в 
координация с оценката на 
изпълнението на многогодишния план 
за оценка в съответствие с член 127. 
Резултатите са част от оценката на 
въздействието и предложенията за 
планиране на ОСП, което се очаква да 
започне през 2028 г.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
включването на свързаните с пола 
аспекти през цялото време на 
подготовката, изпълнението и 
оценката на интервенциите, с цел 
насърчаване на равенството между 
половете и на борбата с 
дискриминацията по полов признак.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 9а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Устойчиво развитие

Целите на стратегическите планове 
по ОСП се осъществяват в 
съответствие с принципа на 
устойчивото развитие и с целта за 
опазване, защита и подобряване на 
качеството на околната среда, както 
е предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“. Държавите членки и 
Комисията гарантират, че по време 
на подготовката и изпълнението на 
специфичните цели на ОСП се 
насърчават изискванията за опазване 
на околната среда, ресурсната 
ефективност, смекчаването на 
изменението на климата и 
адаптацията към него, опазването на 
биологичното разнообразие, 
устойчивостта при бедствия, както 
и намаляването и 
предотвратяването на рисковете. 
Интервенциите се планират и 
провеждат в съответствие с 
принципа на съгласуваност на 
политиките за развитие, определен в 
член 208 от ДФЕС. Тази 
стратегическа съгласуваност се 
проверява от Комисията в 
съответствие с процедурата, описана 
в дял V, глава III.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9б
Съответствие с Парижкото 
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споразумение
1. Целите на стратегическите 
планове по ОСП се осъществяват в 
съответствие с Парижкото 
споразумение и с оглед на 
постигането на глобалните цели, 
определени в споразумението, и на 
ангажиментите, описани в 
национално определените приноси на 
Съюза и държавите членки. 
2. ОСП има за цел да намали 
емисиите на парникови газове от 
селскостопанския и продоволствения 
сектор в ЕС с 30% до 2027 г. 
3. Държавите членки гарантират, че 
техните стратегически планове по 
ОСП са в съответствие с вече 
установените дългосрочни 
национални цели, определени във или 
произтичащи от законодателните 
актове, посочени в приложение XI, и с 
целите, посочени в параграф 2 на 
настоящия член. 
4. Преди да одобри стратегическите 
планове по ОСП, Комисията се 
уверява, че комбинацията от целите 
и мерките на всички стратегически 
планове по ОСП ще предостави 
възможност да бъдат постигнати 
определените в настоящия член цели 
в областта на климата. 
5. За да се запазят еднакви условия на 
конкуренция в целия Съюз, Комисията 
се уверява, че националните цели и 
мерки в областта на климата на 
всяка държава членка са сходни. 

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
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Световно измерение на ОСП
1. В съответствие с член 208 от 
ДФЕС Съюзът и държавите членки 
гарантират, че целите на 
сътрудничеството за развитие се 
вземат предвид при всички 
интервенции по линия на ОСП и се 
зачита правото на храна, както и 
правото на развитие.
2. Държавите членки гарантират, че 
стратегическите планове по ОСП 
допринасят в максимална степен за 
навременното постигане на целите, 
заложени в Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие, по-специално за 
ЦУР 2, 10, 12 и 13, както и в 
Парижкото споразумение. 
Съответно интервенциите по линия 
на ОСП:
i) допринасят за развитието на 
разнообразно и устойчиво селско 
стопанство и устойчиви 
агроекологични практики както в 
Съюза, така и в държавите 
партньори; 
ii) допринасят за поддържането на 
генетичното разнообразие на 
семената, култивираните растения и 
селскостопанските и домашните 
животни, както и свързаните с тях 
диви видове както в Съюза, така и в 
държавите партньори; 
iii) допринасят за оползотворяване на 
потенциала на дребните земеделски 
стопани, малките селскостопански 
предприятия, по-специално жените 
земеделски стопани, както и 
коренното население, което се 
занимава със селскостопанско 
производство и животновъдство, 
както в Съюза, така и в държавите 
партньори; 
iv) допринасят за развитието на 
местни системи за производство на 
храни и местни и регионални пазари 
както в Съюза, така и в държавите 
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партньори, с цел свеждане до 
минимум на зависимостта от вносни 
храни и съкращаване на веригите за 
производство на храни; 
v) слагат край на търговските 
практики, които се характеризират с 
нарушения на световната търговия 
на селскостопанските пазари; 
vi) напълно интегрират мерките за 
смекчаване на изменението на 
климата и адаптиране към 
последиците от тях; 
vii) спазват принципа „на първо 
място – климатът, на второ място – 
търговията“. 
3. Съответствието на ОСП със 
съгласуваността на политиките за 
развитие се оценява редовно, наред с 
другото, като се използват данни от 
механизма за мониторинг, посочен в 
член 119а. Комисията докладва на 
Съвета и на Европейския парламент 
относно резултатите от оценката и 
политическия отговор на Съюза. 

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 Член 11

Принцип и обхват Принцип и обхват

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които се налага 
административна санкция на 
бенефициерите, които получават 
директни плащания съгласно глава II от 
настоящия дял или годишни премии 
съгласно членове 65, 66 и 67 и които не 
отговарят на законоустановените 
изисквания за управление съгласно 

1. Държавите членки включват в 
стратегическите си планове по ОСП 
система от предварителни условия, 
съгласно които бенефициерите, които 
получават директни плащания съгласно 
глави II и III от настоящия дял или 
годишни премии съгласно членове 65, 
66 и 67, подлежат на 
административна санкция, ако не 
отговарят, когато е приложимо, на 
законоустановените изисквания за 
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правото на Съюза и стандартите за 
добро земеделско и екологично 
състояние на земята, установени в 
стратегическия план по ОСП, както са 
изброени в приложение III, по 
отношение на следните специфични 
области: 

управление съгласно правото на Съюза 
и стандартите за добро земеделско и 
екологично състояние на земята, както 
са изброени в приложение III и 
установени в стратегическия план по 
ОСП, по отношение на следните 
специфични области:

a) климата и околната среда; a) климата и околната среда, 
включително водите, въздуха, 
почвите, биологичното разнообразие 
и екосистемните услуги;

б) общественото здраве, здравето на 
животните и на растенията;

б) общественото здраве, здравето на 
животните и на растенията;

в) хуманното отношение към 
животните.

в) хуманното отношение към 
животните.

2. Правилата по отношение на 
административните санкции, които 
следва да бъдат включени в 
стратегическия план по ОСП, трябва да 
са съобразени с изискванията, 
определени в дял IV, глава IV от 
Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП].

2. Правилата по отношение на 
ефективната и възпираща система 
от административни санкции, които 
следва да бъдат включени в 
стратегическия план по ОСП, трябва да 
са съобразени с изискванията, 
определени в дял IV, глава IV от 
Регламент (ЕС) [хоризонталния 
регламент за ОСП].

3. Правните актове, посочени в 
приложение III относно 
законоустановените изисквания за 
управление, се прилагат съобразно 
приложимата версия, а директивите — 
така, както се прилагат от държавите 
членки.

3. Правните актове, посочени в 
приложение III относно 
законоустановените изисквания за 
управление, се прилагат съобразно 
приложимата версия, а директивите – 
така, както се прилагат от държавите 
членки.

4. За целите на настоящия раздел 
„законоустановено изискване за 
управление“ означава всяко 
индивидуално законоустановено 
изискване за управлението съгласно 
правото на Съюза, посочено в 
приложение III в рамките на даден 
правен акт, различаващо се по същество 
от всички други изисквания на същия 
акт.

4. За целите на настоящия раздел 
„законоустановено изискване за 
управление“ означава всяко 
индивидуално законоустановено 
изискване за управлението съгласно 
правото на Съюза, посочено в 
приложение III в рамките на даден 
правен акт, различаващо се по същество 
от всички други изисквания на същия 
акт.

Изменение 69

Предложение за регламент
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Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12

Задължения на държавите членки във 
връзка с доброто земеделско и 

екологично състояние

Задължения на държавите членки във 
връзка с доброто земеделско и 

екологично състояние

1. Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
земеделско и екологично състояние. 
Държавите членки определят на 
национално или на регионално равнище 
минималните стандарти за 
бенефициерите за доброто земеделско и 
екологично състояние на земята, в 
съответствие с основната цел на 
стандартите, посочени в приложение 
III, като вземат предвид специфичните 
характеристики на съответните площи, 
включително почвено-климатичните 
условия, съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, селскостопанските 
практики и структурата на земеделските 
стопанствата.

1. Държавите членки следят цялата 
земеделска площ, включително земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
земеделско и екологично състояние. 
Държавите членки, като се 
консултират със съответните 
заинтересовани страни, определят на 
национално или на регионално равнище 
минималните стандарти за 
бенефициерите за доброто земеделско и 
екологично състояние на земята, в 
съответствие с основната цел на 
стандартите, посочени в 
приложение III, които съответстват 
на законодателството, посочено в 
приложение XI, и го допълват. 
Държавите членки вземат предвид 
специфичните характеристики на 
съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, с оглед 
на постигането на специфичните 
цели по член 6, параграф 1, букви г), д), 
е) и и), съществуващите системи за 
земеделие, използването на земята, 
сеитбооборота, селскостопанските 
практики и структурата на земеделските 
стопанствата.

2. Във връзка с основните цели, 
установени в приложение III, държавите 
членки могат да определят стандарти, 
които допълват посочените в същото 
приложение по отношение на тези 
основни цели. Държавите членки 
обаче не определят минимални 
стандарти за основните цели, 
различни от основните цели, 
установени в приложение III.

2. Държавите членки не 
определят минимални стандарти за 
основните цели, различни от 
основните цели, установени в 
приложение III. При все това във 
връзка с основните цели, установени в 
приложение III, държавите членки могат 
да определят стандарти, които допълват 
посочените в същото приложение по 
отношение на тези основни цели.

2a. Комисията оценява 
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стандарта, определен от държавите 
членки, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 106, 
като взема предвид изискванията за 
ефективност на стандарта и 
наличието на алтернативи.

3. Държавите членки установяват 
система за предоставяне на инструмент 
за устойчивост на земеделските 
стопанства за хранителните вещества, 
посочен в приложение III, заедно с 
минималното съдържание и 
функционалните характеристики, на 
използващите го бенефициери.

3. Държавите членки установяват 
система за предоставяне на инструмент 
за устойчивост на земеделските 
стопанства за хранителните вещества и 
намаляване на използваните суровини, 
посочен в приложение III, заедно с 
минималното съдържание и 
функционалните характеристики, на 
използващите го бенефициери. За да се 
гарантира ефективното използване и 
прилагане на този инструмент, 
Комисията трябва да осигури на 
държавите членки разумен преходен 
период.

Комисията може да подпомогне 
държавите членки при разработването 
на този инструмент и с услугите, 
необходими за съхранение и обработка 
на данните.

Комисията може да подпомогне 
държавите членки при разработването 
на този инструмент и с услугите, 
необходими за съхранение и обработка 
на данните.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правилата за добро земеделско и 
екологично състояние, включително 
установяването на елементи на 
системата на съотношението на 
постоянно затревените площи, на 
референтната година и скоростта на 
преобразуването съгласно ДЗЕС 1, 
посочен в приложение III, формата и 
допълнителни минимални елементи и 
функционални характеристики на 
инструмента за устойчивост на 
земеделските стопанства за 
хранителните вещества.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правилата за добро земеделско и 
екологично състояние, включително 
установяването на елементи на 
системата на съотношението на 
постоянно затревените площи, формата 
и допълнителни минимални елементи и 
функционални характеристики на 
инструмента за устойчивост на 
земеделските стопанства за 
хранителните вещества и намаляване 
на използваните суровини.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се 
допълва с правила за добро земеделско 
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и екологично състояние в случаи на 
форсмажорни обстоятелства, които 
включват природни бедствия, 
епидемии и болести по растенията.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 Член 13

Консултантски услуги в областта на 
селското стопанство

Консултантски услуги в областта на 
селското стопанство

1. Държавите членки включват в 
стратегическия план по ОСП система за 
предоставяне на консултантски услуги 
за земеделските стопани и останалите 
бенефициери на подпомагането по 
линия на ОСП във връзка с 
управлението на земята и управлението 
на земеделските стопанства 
(„консултантски услуги в областта на 
селското стопанство“).

1. Държавите членки включват в 
стратегическия план по ОСП система за 
предоставяне на консултантски услуги 
за земеделските стопани и останалите 
бенефициери на подпомагането по 
линия на ОСП във връзка с 
управлението на земята и управлението 
на земеделските стопанства, 
включително, когато е приложимо – 
за собствениците на гори 
(„консултантски услуги в областта на 
селското стопанство“).

2. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат икономическите, 
екологичните и социалните аспекти и 
осигуряват актуална технологична и 
научна информация, разработена в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Те следва да бъдат част от 
взаимосвързаните услуги, предоставяни 
от консултантите в селското стопанство, 
изследователите, организациите на 
земеделски стопани и други 
заинтересовани лица, които съставляват 
Системите за знания и иновации в 
селското стопанство (AKIS).

2. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат икономическите, 
екологичните и социалните аспекти и 
улесняват придобиването на 
уменията и знанията, необходими за 
устойчиво производство с ниско 
потребление на ресурси, като се 
използва актуална технологична и 
научна информация, разработена в 
областта на научните изследвания и 
иновациите. Те следва да бъдат част от 
взаимосвързаните услуги, предоставяни 
от консултантите в селското стопанство, 
изследователите, организациите на 
земеделски стопани и други 
заинтересовани лица, които съставляват 
Системите за знания и иновации в 
селското стопанство (AKIS).
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3. Държавите членки гарантират, че 
консултациите в областта на селското 
стопанство са безпристрастни и че 
консултантите не са в конфликт на 
интереси.

3. Държавите членки гарантират, че 
консултациите в областта на селското 
стопанство са безпристрастни и че 
консултантите не са в конфликт на 
интереси, а също и че 
консултантските услуги в областта 
на селското стопанство са 
адаптирани към многообразието от 
стопанства и методи на 
производство.

3a. Комисията определя 
минимални стандарти за 
консултантските услуги в областта 
на селското стопанство по 
отношение на качеството, 
независимостта и териториалния 
обхват на предоставяните 
консултации.

4. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат поне следното:

4. Консултантските услуги в 
областта на селското стопанство 
обхващат поне следното:

a) всички изисквания, условия и 
задължения в областта на управлението, 
които се прилагат по отношение на 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери, определени в 
стратегическия план по ОСП, 
включително изискванията и 
стандартите съгласно предварителните 
условия и условията за схеми за 
подпомагане, както и информацията 
относно финансовите инструменти и 
бизнес плановете, установени в 
стратегическия план по ОСП;

a) всички изисквания, условия и 
задължения в областта на управлението, 
които се прилагат по отношение на 
земеделските стопани и останалите 
бенефициери, определени в 
стратегическия план по ОСП, 
включително изискванията и 
стандартите съгласно предварителните 
условия и условията за схеми за 
подпомагане, както и информацията 
относно финансовите инструменти и 
бизнес плановете, установени в 
стратегическия план по ОСП;

б) Изискванията, определени от 
държавите членки за прилагането на 
Директива 2000/60/ЕО, Директива 
92/43/EИО, Директива 2009/147/ЕО, 
Директива 2008/50/ЕО, Директива (ЕС) 
2016/2284, Регламент (ЕС) 2016/2031, 
Регламент (ЕС) 2016/429, член 55 от 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета30 и 
Директива 2009/128/EО;

б) изискванията, определени от 
държавите членки за прилагането на 
Директива 2000/60/ЕО, Директива 
92/43/EИО, Директива 2009/147/ЕО, 
Директива 2008/50/ЕО, Директива (ЕС) 
2016/2284, Регламент (ЕС) 2016/2031, 
регламенти за изпълнение (ЕС) 
2013/485, 2018/783, 2018/784 и 2018/785, 
Регламент (ЕС) 2016/429, Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета30, Директива 
2009/128/EО, Директива 98/58/ЕО, 
Директива 1999/74/ЕО, Директива 
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2007/43/ЕО, Директива 2008/119/ЕО, 
Директива 2008/120/ЕО, Регламент 
(ЕО) № 543/2008 и Регламент (ЕО) 
№ 1/2005, като същевременно се 
насърчава преходът към 
агроекологични практики;

ба) преминаване към 
агроекологични практики, 
включително агролесовъдството, и 
тяхното поддържане;
бб) Инструмента за устойчивост 
на земеделските стопанства за 
намаляване на добавяните 
хранителни вещества и препарати за 
растителна защита, посочен в член 
12, параграф 3;

в) земеделските практики, които 
възпрепятстват развитието на 
антимикробна резистентност, както е 
посочено в съобщението „Европейски 
план за действие „Едно здраве“ срещу 
антимикробната резистентност“31; 

в) земеделските практики, които 
възпрепятстват развитието на 
антимикробна резистентност, както е 
посочено в съобщението „Европейски 
план за действие „Едно здраве“ срещу 
антимикробната резистентност“31; 

г) управлението на риска, както е 
посочено в член 70;

г) управлението на риска, както е 
посочено в член 70;

д) подпомагането на иновациите, 
по-специално за подготовката и 
изпълнението на проекти на 
оперативните групи в рамките на 
Европейското партньорство за иновации 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114;

д) подпомагането на иновациите, 
по-специално за подготовката и 
изпълнението на проекти на 
оперативните групи в рамките на 
Европейското партньорство за иновации 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114;

е) разработването на цифровите 
технологии в селското стопанство и 
селските райони, както е посочено в 
член 102, буква б).

е) разработването на цифровите 
технологии в селското стопанство и 
селските райони, както е посочено в 
член 102, буква б);
еа) подкрепата и подпомагането за 
млади земеделски стопани и за нови 
участници през петте години след 
започването на дейността им;
еб) създаването и развитието на 
организации на производителите.

______________________ ______________________
30 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 30 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

______________________ ______________________
31 „Европейски план за действие 
„Едно здраве“ срещу антимикробната 
резистентност (АМР)“ (COM(2017) 339 
final).

31 „Европейски план за действие 
„Едно здраве“ срещу антимикробната 
резистентност (АМР)“ (COM(2017) 339 
final).

Изменение 71

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1 – раздел 3 а (нов) – член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 3а
Биологично земеделие

Член 13а
Биологично земеделие

Биологичното земеделие, както е 
определено в Регламент (ЕС) 2018/848 
на Европейския парламент и на 
Съвета1a, представлява 
сертифицирана система на земеделие, 
която може да допринесе за 
постигането на множество 
специфични цели на ОСП, посочени в 
член 6, параграф 1 от настоящия 
регламент. Предвид ползите от 
биологичното земеделие, както и 
неговото нарастващо търсене, което 
продължава да изпреварва 
увеличаването на производството, 
държавите членки извършват оценка 
на равнището на необходимото 
подпомагане за земеделската земя, 
управлявана съгласно принципите на 
сертифицираното биологично 
земеделие. Държавите членки 
включват в своите стратегически 
планове по ОСП анализ на 
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производството на сектора на 
биологичното земеделие, на 
очакваното търсене и на неговия 
потенциал за изпълнение на целите 
на ОСП и определят цели за 
увеличаване на дела на земеделската 
земя, управлявана съгласно 
принципите на биологичното 
земеделие, както и за развитие на 
цялата верига на доставки на 
биологични продукти. Въз основа на 
тази оценка държавите членки 
определят подходящото равнище на 
подпомагане за преминаване към 
биологично земеделие и неговото 
поддържане, или чрез мерки за 
развитие на селските райони по 
член 65 или чрез екосхеми по член 28, 
или чрез комбинация от двете, и 
гарантират, че разпределените 
бюджети съответстват на 
очаквания ръст на биологичното 
производство.
___________________
1a Регламент (ЕС) 2018/848 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 година относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 834/2007 на Съвета (OВ L 150, 
14.6.2018 г., стр. 1);

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 Член 14

Видове интервенции под формата на 
директни плащания

Видове интервенции под формата на 
директни плащания

1. Видовете интервенции по 
настоящата глава могат да бъдат под 
формата на необвързани и обвързани с 

1. Видовете интервенции по 
настоящата глава могат да бъдат под 
формата на необвързани и обвързани с 
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производството директни плащания. производството директни плащания.

2. Необвързаните с производството 
директни плащания са следните: 

2. Необвързаните с производството 
директни плащания са следните: 

a) основното подпомагане на 
доходите за устойчивост;

a) основното подпомагане на 
доходите за устойчивост;

б) допълнителното 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост;

б) допълнителното 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост;

в) допълнителното подпомагане на 
доходите за млади земеделски стопани;

в) допълнителното подпомагане на 
доходите за млади земеделски стопани;

г) схемите за климата и околната 
среда.

г) схемите за климата и околната 
среда.

3. Обвързаните с производството 
директни плащания са следните:

3. Обвързаните с производството 
директни плащания са следните:

a) обвързаното с производството 
подпомагане на доходите;

a) обвързаното с производството 
подпомагане на доходите;

б) специалното плащане за култура 
— памук.

б) специалното плащане за култура 
– памук.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Следните категории бенефициери не 
са допустими за плащания за 
подпомагане на доходите по линия на 
ЕФГЗ:
a) национални или регионални 
политици или държавни служители, 
които носят пряка или косвена 
отговорност за планирането, 
управлението или надзора на 
разпределението на помощите по 
ОСП;
б) членове на семействата на лицата, 
посочени в буква а).
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Обосновка

Предвид широко разпространените проблеми, свързани с конфликти на интереси, не е 
желателно министри на земеделието, държавни служители и членове на 
парламентарни комисии по селско стопанство или техните семейства да вземат 
решения относно подпомагането на доходите.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 Член 15

Намаление на плащанията Намаление на плащанията

1. Държавите членки намаляват 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година и които 
надвишават 60 000 EUR, както 
следва:

1. Държавите членки ограничават 
размера на директните плащания, които 
се отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година, до 80 000 EUR.

a) с поне 25% за транш между 60 
000 EUR и 75 000 EUR; 
б) с поне 50% за транш между 75 
000 EUR и 90 000 EUR; 
в) с поне 75% за транш между 90 
000 EUR и 100 000 EUR;
г) със 100% за суми, които 
надвишават 100 000 EUR.
2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки приспадат от размера 
на директните плащания, които се 
отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година:

2. Преди да се приложи параграф 1, 
държавите членки приспадат от размера 
на директните плащания, които се 
отпускат на земеделски стопанин 
съгласно настоящата глава за дадена 
календарна година, плащанията, 
отпуснати за схемите за климата и 
околната среда съгласно член 28.

a) заплатите, свързани със 
селскостопанската дейност, 
декларирана от земеделския 
стопанин, включително данъците и 
вноските за социално осигуряване, 
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свързани с трудовата заетост; както 
и
б) еквивалентната сума за 
редовен и неплатен труд, свързана със 
селскостопанска дейност, 
упражнявана от лицата, работещи в 
съответното земеделско стопанство, 
които не получават заплата или 
които получават по-малко 
възнаграждение от обичайно 
заплащаната сума за предоставените 
услуги, но са възнаградени чрез 
икономическия резултат от 
дейността на земеделското 
стопанство.
За изчисляване на сумите, посочени в 
букви а) и б), държавите членки 
използват средната стойност на 
стандартните трудови 
възнаграждения, свързана със 
селскостопанска дейност на 
национално или регионално равнище, 
умножена по броя годишни работни 
единици, декларирани от съответния 
земеделски стопанин. 
3. Очакваният резултат от 
намалението на плащанията се използва 
първоначално за подпомагане на 
финансирането на допълнителното 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост и след това 
на други интервенции, принадлежащи 
към необвързаните с производството 
директни плащания.

3. Очакваният резултат от 
намалението на плащанията се използва 
първоначално за подпомагане на 
финансирането на схемите за климата 
и околната среда и след това – на 
финансирането на видовете 
интервенции по линия на ЕЗФРСР, 
както е посочено в глава IV, 
посредством прехвърляне на средства. 
Такова прехвърляне на средства към 
ЕЗФРСР се отразява във финансовите 
таблици на стратегическия план по 
ОСП и може да бъде преразгледано 
през 2023 г. в съответствие с член 90. 
То не е предмет на максималните 
граници за прехвърляне на средства 
от ЕФГЗ към ЕЗФРСР, установени в 
член 90.

Държавите членки могат също така да 
използват целия или част от резултата 
от намалението за финансиране на 
видовете интервенции по линия на 

Държавите членки могат също така да 
използват целия или част от резултата 
от намалението за финансирането на 
допълнителното преразпределително 
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ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, 
посредством прехвърляне на средства. 
Подобно прехвърляне на средства към 
ЕЗФРСР се отразява във финансовите 
таблици на стратегическия план по 
ОСП и може да бъде преразгледано 
през 2023 г. в съответствие с член 90. 
То не е предмет на максималните 
граници за прехвърляне на средства 
от ЕФГЗ към ЕЗФРСР, установени в 
член 90.

подпомагане на доходите за 
устойчивост или за финансирането 
на други интервенции, принадлежащи 
към необвързаните с производството 
директни плащания.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила за установяване на 
хармонизирана база за изчисляване на 
намалението на плащанията, установено 
в параграф 1, за да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
допустимите бенефициери.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила за установяване на 
хармонизирана база за изчисляване на 
намалението на плащанията, установено 
в параграф 1, за да осигури правилно 
разпределение на средствата между 
допустимите бенефициери.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Подпомагането, установено в 
настоящия подраздел, при никакви 
обстоятелства не облагодетелства 
системи за производство с 
отрицателно въздействие върху 
околната среда или върху трети 
държави, нито е в разрез със 
спазването на законодателните 
актове, посочени в приложение XI.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Подпомагането по настоящия 
раздел не се използва за финансиране 
на стопанства за интензивно 
животновъдство.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
решат да диференцират сумата за 
основното подпомагане на доходите 
за хектар за различните групи 
територии, изправени пред сходни 
социално-икономически и агрономски 
условия.

заличава се

Обосновка

Искаме справедлива ОСП както в рамките на самите държави членки, така и между 
тях. Независимо от начина, по който е формулирана, тази буква позволява 
държавите членки да продължат да отдават предпочитание на обработваемите 
земи в низините, като същевременно се дискриминират активните земеделски 
стопани, които предоставят обществени блага в понякога трудни условия на 
планински пасища или площи със смесено ползване, често съвпадащи със селско 
стопанство с висока природна стойност.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 Член 20

Стойност на правата за получаване на 
плащане и сближаване

Стойност на правата за получаване на 
плащане и сближаване

1. Държавите членки определят 
единичната стойност на правата за 

1. Държавите членки определят 
единичната стойност на правата за 
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получаване на плащане преди 
сближаване в съответствие с настоящия 
член чрез коригиране на стойността на 
правата на плащане пропорционално на 
тяхната стойност, установена в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 за референтната 2020 
година, и съответното плащане за 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда, предвидени в дял III, глава III от 
посочения регламент за референтната 
2020 година.

получаване на плащане преди 
сближаване в съответствие с настоящия 
член чрез коригиране на стойността на 
правата на плащане пропорционално на 
тяхната стойност, установена в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 за референтната 2020 
година, и съответното плащане за 
селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда, предвидени в дял III, глава III от 
посочения регламент за референтната 
2020 година.

2. Държавите членки могат да 
решат да диференцират стойността на 
правата за получаване на плащане в 
съответствие с член 18, параграф 2.

2. Държавите членки могат да 
решат да диференцират стойността на 
правата за получаване на плащане в 
съответствие с член 18, параграф 2.

3. Най-късно до референтната 
2026 г. държавите членки определят 
максимално равнище за стойността на 
правата за получаване на плащане за 
държавата членка или за всяка група 
територии, определени в съответствие с 
член 18, параграф 2.

3. Най-късно до референтната 
2026 г. държавите членки определят 
максимално равнище за стойността на 
правата за получаване на плащане за 
държавата членка или за всяка група 
територии, определени в съответствие с 
член 18, параграф 2.

4. Когато стойността на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, не е единна в 
рамките на държава членка или на група 
територии, определени в съответствие с 
член 18, параграф 2, държавите членки 
осигуряват сближаване на стойността на 
правата за получаване на плащане към 
единна единична стойност най-късно до 
референтната 2026 година.

4. Когато стойността на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, не е единна в 
рамките на държава членка или на група 
територии, определени в съответствие с 
член 18, параграф 2, държавите членки 
осигуряват сближаване на стойността на 
правата за получаване на плащане към 
единна единична стойност най-късно до 
референтната 2026 година.

5. За целите на параграф 4 
държавите членки гарантират, че най-
късно през референтната 2026 г. всички 
права за получаване на плащане са на 
стойност най-малко 75 % от средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2026 г., както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1, за държавата членка 
или за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

5. За целите на параграф 4 
държавите членки гарантират, че най-
късно през референтната 2026 г. всички 
права за получаване на плащане са на 
стойност най-малко 75 % от средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2026 г., както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1, за държавата членка 
или за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.
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6. Държавите членки финансират 
увеличението на стойността на правата 
за получаване на плащане, необходимо 
за да се изпълнят изискванията на 
параграфи 4 и 5, чрез използване на 
всеки един резултат от намалението, 
получен при прилагането на член 3, и, 
при необходимост, посредством 
намаляване на разликата между 
единичната стойност на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, и средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2026 година, както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1 за държавата членка или 
за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

6. Държавите членки финансират 
увеличението на стойността на правата 
за получаване на плащане, необходимо 
за да се изпълнят изискванията на 
параграфи 4 и 5, чрез използване на 
всеки един резултат от намалението, 
получен при прилагането на член 3, и, 
при необходимост, посредством 
намаляване на разликата между 
единичната стойност на правата за 
получаване на плащане, определена в 
съответствие с параграф 1, и средната 
планирана единична сума за основно 
подпомагане на доходите за 
референтната 2026 година, както е 
установено в стратегическия план по 
ОСП, предаден в съответствие с член 
106, параграф 1 за държавата членка или 
за териториите, определени в 
съответствие с член 18, параграф 2.

Държавите членки могат да решат да 
приложат намалението по отношение на 
всички или част от правата за 
получаване на плащане със стойност, 
определена в съответствие с параграф 1, 
превишаваща средната планирана 
единична сума за основно подпомагане 
на доходите за референтната 
2026 година, както е установено в 
стратегическия план по ОСП, предаден 
в съответствие с член 106, параграф 1, 
за държавата членка или за териториите, 
определени в съответствие с член 18, 
параграф 2.

Държавите членки могат да решат да 
приложат намалението по отношение на 
всички или част от правата за 
получаване на плащане със стойност, 
определена в съответствие с параграф 1, 
превишаваща средната планирана 
единична сума за основно подпомагане 
на доходите за референтната 
2026 година, както е установено в 
стратегическия план по ОСП, предаден 
в съответствие с член 106, параграф 1, 
за държавата членка или за териториите, 
определени в съответствие с член 18, 
параграф 2.

7. Намаленията, посочени в 
параграф 6, се основават на обективни и 
недискриминационни критерии. Без да 
се засяга минималната стойност, 
установена в съответствие с параграф 5, 
тези критерии могат да включват 
установяването на максимално 
намаление, което не може да бъде по-
малко от 30%.

7. Намаленията, посочени в 
параграф 6, се основават на обективни и 
недискриминационни критерии. Без да 
се засяга минималната стойност, 
установена в съответствие с параграф 5, 
тези критерии могат да включват 
установяването на максимално 
намаление, което не може да бъде по-
малко от 30%.

Изменение 79

Предложение за регламент
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Член 22 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случаите, посочени в букви а) 
и б), държавите членки могат да 
отдадат предимство на жените с 
оглед на постигането на целта, 
посочена в член 6, параграф 1, буква з).

Обосновка

Засиленото участие на жените в икономическата дейност се насърчава като част 
от специфичните цели, които се използват за постигане на общите цели.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 Член 26

Допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите за 

устойчивост

Допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите за 

устойчивост

1. Държавите членки предоставят 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите за 
устойчивост („преразпределително 
подпомагане на доходите“) съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
допълнително преразпределително 
подпомагане на доходите за 
устойчивост („преразпределително 
подпомагане на доходите“) съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

2. Държавите членки гарантират 
преразпределяне на подпомагането от 
по-големите към по-малките или 
средните земеделски стопанства, като 
предвиждат преразпределително 
подпомагане на доходите под формата 
на годишно, необвързано с 
производството плащане за хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
на земеделските стопани, които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 

2. Държавите членки гарантират 
преразпределяне на подпомагането от 
по-големите към по-малките или 
средните земеделски стопанства, като 
предвиждат преразпределително 
подпомагане на доходите под формата 
на годишно, необвързано с 
производството плащане за хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
на земеделските стопани, които имат 
право на плащане съгласно основното 
подпомагане на доходите, посочено в 
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член 17. член 17.

3. Държавите членки установяват 
сума за хектар или различни суми за 
различни диапазони хектари, както и 
максималния брой хектари за всеки 
земеделски стопанин, на който се 
изплаща преразпределително 
подпомагане на доходите.

3. Държавите членки установяват 
сума за хектар или различни суми за 
различни диапазони хектари, както и 
максималния брой хектари за всеки 
земеделски стопанин, на който се 
изплаща преразпределително 
подпомагане на доходите.

4. Сумата за хектар, планирана за 
дадена референтна година, не 
надвишава средната за страната сума на 
директните плащания за хектар за 
посочената референтна година.

4. Сумата за хектар, планирана за 
дадена референтна година, не 
надвишава средната за страната сума на 
директните плащания за хектар за 
посочената референтна година.

5. Средната за страната сума на 
директните плащания за хектар се 
определя като съотношение между 
националните тавани за директните 
плащания за дадена референтна година, 
както е установено в приложение IV, и 
общия размер на планираните крайни 
продукти за основното подпомагане на 
доходите за посочената референтна 
година, изразен в брой хектари.

5. Средната за страната сума на 
директните плащания за хектар се 
определя като съотношение между 
националните тавани за директните 
плащания за дадена референтна година, 
както е установено в приложение IV, и 
общия размер на планираните крайни 
продукти за основното подпомагане на 
доходите за посочената референтна 
година, изразен в брой хектари.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като част от задълженията си да 
допринесат за постигането на 
специфичната цел за „Привличане на 
младите земеделски стопани и 
улесняване на развитието на 
стопанска дейност в селските 
райони“, установена в член 6, параграф 
1, буква ж), и за заделянето на най-
малко 2 % от отпуснатите им средства 
за директни плащания за тази цел в 
съответствие с член 86, параграф 4, 
държавите членки могат да предоставят 
допълнително подпомагане на доходите 
за младите земеделски стопани, които 
наскоро са създали земеделско 

2. Като част от задълженията си да 
допринесат за постигането на 
специфичната цел за „Привличане на 
младите земеделски стопани“, 
установена в член 6, параграф 1, 
буква ж), и за заделянето на най-малко 
4% от отпуснатите им средства за 
директни плащания за тази цел в 
съответствие с член 86, параграф 4, 
държавите членки могат да предоставят 
допълнително подпомагане на доходите 
за младите земеделски стопани, които 
имат право на плащане съгласно 
основното подпомагане на доходите, 
посочено в член 17, и които се 
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стопанство за първи път и които 
имат право на плащане съгласно 
основното подпомагане на доходите, 
посочено в член 17.

установяват за първи път или са се 
установили през петте години, 
предхождащи подаването на 
заявлението за подпомагане за млади 
земеделски стопани, при условие че 
тези плащания се използват за 
устойчиво производство и че 
приходите/финансовите активи не 
надвишават прага, определен в 
член 15.

Чрез дерогация от първата алинея 
младите земеделски стопани, които 
през последната година от 
прилагането на Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 са получили подкрепата, 
посочена в член 50 от него, могат да 
получат посоченото в настоящия 
член подпомагане за общ период, не 
по-дълъг от определения в параграф 3 
от настоящия член. 

Обосновка

На млади земеделски стопани, които не се нуждаят от пари, или които ги използват 
за по-интензивно производство, което е в противоречие с целите от членове 5 и 6, не 
се отпускат средства от парите на данъкоплатците.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 Член 28

Схеми за климата и околната среда Схеми за климата и околната среда

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за доброволните схеми за 
климата и околната среда 
(„екосхемите“) съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки учредяват и 
предоставят подпомагане и определят 
минимален финансов дял в размер 
най-малко на 30% от съответните 
им разпределени национални 
средства, посочени в приложение IV 
за доброволните схеми за климата и 
околната среда („екосхемите“) съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
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стратегическите им планове по ОСП.

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
истински земеделски стопани, които се 
задължават да прилагат на хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, селскостопански 
практики, благоприятни за климата и 
околната среда.

2. Държавите членки подпомагат в 
рамките на този вид интервенция 
истински земеделски стопани или групи 
стопани, които се задължават да 
прилагат, поддържат и насърчават на 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, селскостопански практики 
и системи, благоприятни за климата и 
околната среда.

3. Държавите членки изготвят 
списъка на селскостопанските практики, 
които са благоприятни за климата и 
околната среда.

3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент, 
като изготвя списъка на Съюза на 
селскостопанските практики, които са 
благоприятни за климата и околната 
среда, вземайки предвид условията, 
посочени в параграф 4 от настоящия 
член.

Държавите членки изготвят 
допълващи национални списъци на 
селскостопанските практики, които 
са благоприятни за климата и 
околната среда, като избират от 
списъка на Съюза, посочен в първата 
алинея. Държавите членки отдават 
приоритет на схеми, които 
предоставят съпътстващи ползи, 
насърчават полезните 
взаимодействия и наблягат на 
интегрирания подход.
Комисията предоставя необходимите 
насоки на държавите членки при 
изготвянето на националните 
списъци, в сътрудничество с 
европейските и националните мрежи 
по общата селскостопанска 
политика, посочени в член 113, с цел 
улесняване на обмена на най-добри 
практики, подобряване на базата от 
знания и на решенията с оглед на 
постигането на специфичните цели в 
областта на околната среда и 
климата, посочени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е). Отделя се 
специално внимание на 
потенциалното възпроизвеждане на 
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мерки и схеми, съобразени със 
специфичните местни, регионални 
или национални и/или екологични 
условия или ограничения.
В надлежно обосновани случаи 
допълнителните схеми, които не са 
установени в списъка на Съюза, могат 
да бъдат включени в националните 
списъци с одобрението на Комисията 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 106 и 107.
При изготвянето на списъците 
Комисията и държавите членки 
гарантират, че в процеса, посочен в 
дял V, глава III, списъците се 
изготвят със съвместното участие 
на органите, отговарящи за селското 
стопанство, и органите за околната 
среда, в консултация с експерти.
Комисията веднъж (два пъти) 
годишно извършва оценка на 
националните списъци, като взема 
предвид изискваната ефективност, 
наличието на алтернативи и приноса 
на схемите към специфичните цели в 
областта на околната среда и 
климата, посочени в член 6, параграф 
1, букви г), д) и е). Оценките се правят 
публично достояние и в случаи на 
оценки за недостатъчност или 
отрицателни оценки държавите 
членки предлагат изменени 
национални списъци и схеми в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 107.

4. Тези практики трябва да бъдат 
проектирани така, че да отговарят на 
една или повече от специфичните цели в 
областта на околната среда и климата, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е).

4. Тези практики трябва да бъдат 
проектирани така, че да отговарят на 
една или повече от специфичните цели в 
областта на околната среда и климата, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви г), д) и е), и по отношение на 
целта от буква е) следва да се обърне 
подобаващо внимание на селското 
стопанство в районите с висока 
природна стойност и в рамките на 
Натура 2000.
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5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, покриващи 
задължения, които:

5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, покриващи 
задължения, които:

a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 от 
настоящия дял;

a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 от 
настоящия дял и приложение III;

б) надхвърлят минималните 
изисквания за използване на торове и на 
продукти за растителна защита, хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза;

б) надхвърлят минималните 
изисквания за използване на торове и на 
продукти за растителна защита, хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза;

в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а);

в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а);

г) са различни от задълженията, за 
които са отпуснати плащания съгласно 
член 65.

г) са различни от задълженията, за 
които са отпуснати плащания съгласно 
член 65, или ги допълват.

6. Подпомагането за екосхемите е 
под формата на годишно плащане за 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, и то се предоставя като:

6. Подпомагането за екосхемите е 
под формата на годишно плащане за 
хектар или за стопанство, 
отговарящо на условията за 
подпомагане, и то се предоставя като:

a) плащания, които допълват 
основното подпомагане на доходите, 
установено в подраздел 2 от настоящия 
раздел; или

a) плащания, които допълват 
основното подпомагане на доходите, 
установено в подраздел 2 от настоящия 
раздел; или

б) плащания, които компенсират 
изцяло или частично допълнителните 
разходи и пропуснатите приходи на 
бенефициери в резултат на поетите 
задължения, определени в съответствие 
с член 65. 

б) плащания, които компенсират 
изцяло или частично допълнителните 
разходи и пропуснатите приходи на 
бенефициери в резултат на поетите 
задължения, определени в съответствие 
с член 65. 

6a. Държавите членки могат да 
изискват задължително участие на 
специфични екосхеми в области с 
висока природна стойност или когато 
това е надлежно обосновано за 
постигането на една или повече от 
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специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, посочени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е).
6б. Държавите членки изключват 
екосхемите от потенциалното 
намаление на плащанията, посочено в 
член 15, или от максималните 
равнища на финансиране.

7. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 65.

7. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 65.

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с допълнителни правила относно 
екосхемите.

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, с 
които настоящият регламент се допълва 
с допълнителни правила относно 
екосхемите.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28а
Природни ограничения или други 

специфични за района ограничения
1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка с 
природни или други специфични за 
района ограничения при условията, 
установени в настоящия член, и 
както е уточнено допълнително в 
стратегическите им планове по ОСП, 
с цел да допринесат за постигането 
на специфичните цели, посочени в 
член 6, параграф 1.
2. Тези плащания се отпускат на 
истински земеделски стопани във 
връзка с райони, определени съгласно 
член 32 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013.
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3. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част 
от допълнителните разходи и 
пропуснати приходи, свързани с 
природни или други специфични за 
района ограничения в съответния 
район.
4. Допълнителните разходи и 
пропуснати приходи, посочени в 
параграф 3, се изчисляват във връзка с 
природните или другите специфични 
за района ограничения в сравнение с 
райони, които не са засегнати от 
природни или други специфични за 
района ограничения.
5. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.
6. Държавите членки определят за 
интервенциите съгласно настоящия 
член минимален и максимален 
процент на общия принос от ЕФГЗ. 
Разходите по постоянни цени не се 
отклоняват с повече от 20% от 
разходите съгласно член 31 от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Обосновка

Преместването на този член в първия стълб освобождава повече финансови средства 
във втория стълб за действия в областта на околната среда и климата.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите е под формата 
на годишно плащане за хектар или 
животно.

3. Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите е под формата 
на годишно плащане за хектар или 
животно, което може да бъде 
ограничено от държавите членки, за 
да се осигури по-добро разпределяне на 



PE630.523v04-00 90/229 AD\1181813BG.docx

BG

подпомагането.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В съответствие с дял V, 
глава III Комисията се уверява, че 
обвързаното с производството 
подпомагане за животновъдството се 
предоставя само на стопанства, 
които остават в рамките на 
определена максимална гъстота на 
животните за даден речен басейн, 
както е определено в Директива 
2000/60/ЕО. 
 
 

Обосновка

Тъй като обвързаното с производството подпомагане на доходите често подкрепя 
интензивното животновъдство за месо и млечни продукти, а и за да се смекчат 
отрицателните последици от свръхпроизводството, особено върху климата, но и 
върху доходите на земеделските стопани, подпомагането се предоставя само на 
стопанства, които не превишават гъстотата на животните, и помага на 
земеделските стопани да преминат към по-диверсифицирани модели на производство. 
Тази гаранция също така има за цел избягване на свърхпроизводството. 
Максималната гъстота на животните може да бъде пригодена към регионалната 
специфика въз основа на плановете за управление на речните басейни на Рамковата 
директива за водите.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато държава членка 
предложи доброволно обвързано с 
производството подпомагане в своя 
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стратегически план по ОСП, 
предвиден в член 106, Комисията се 
уверява, че:
a) помощта отговаря на принципа за 
„ненанасяне на вреда“;
б) има ясна екологична или социална 
необходимост или полза, обоснована с 
емпирични доказателства, които 
могат да бъдат количествено 
определени и независимо проверени;
в) подпомагането се използва за 
удовлетворяване на нуждите на 
Съюза в областта на 
продоволствената сигурност и не 
създава нарушения на вътрешния или 
международния пазар;
г) отпускането на обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите не води до търговски 
резултати, които имат отрицателно 
въздействие върху инвестициите в 
сектора на селското стопанство и 
хранително-вкусовата 
промишленост, производството и 
развитието на преработвателния 
сектор в развиващите се държави 
партньорки;
д) доброволното обвързано с 
производството подпомагане не 
следва да се отпуска за пазари, 
намиращи се в криза поради 
свръхпроизводство или 
свръхпредлагане;
е) подпомагането за 
животновъдството следва да се 
отпуска само при ниска гъстота на 
добитъка в рамките на 
ограниченията на допустимото 
екологично натоварване на 
съответните речни басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО и то е свързано 
с наличието на достатъчно площи за 
фураж или паша, които да бъдат 
поддържани без външни ресурси.
Когато са изпълнени условията, 
посочени в букви от а) до е), 
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Комисията може да одобри или – в 
координация с въпросната държава 
членка, както е описано в член 115 и 
член 116 от настоящия регламент – 
да коригира променливите, 
предложени от тази държава членка.

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане на доходите следва да зависи от 
спазването на строги критерии за устойчивост, тъй като то създава нарушения 
както във вътрешния пазар на ЕС, така и извън него, като измества производството 
към някои държави членки от други държави членки или от трети държави.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които са 
важни по икономически, социални или 
екологични съображения: зърнени 
култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци, 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и други нехранителни 
култури, с изключение на дървета, 
използвани за производството на 
продукти, които могат да заместват 
изкопаеми материали.

Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
отпуска на следните сектори и 
производства или специфични видове 
селскостопанска дейност, които 
надхвърлят минималните правни 
стандарти за хуманно отношение 
към животните или за околната 
среда или които са важни по 
икономически, социални или 
екологични съображения и техните 
нужди са обосновани съгласно 
описаната в дял V, глава ІІІ процедура 
с емпирични количествено измерими 
и независимо проверими 
доказателства: зърнени култури, 
маслодайни семена, протеинови 
култури, бобови растения, лен, коноп, 
ориз, черупкови плодове, картофи за 
нишесте, мляко и млечни продукти, 
семена, овче и козе месо, говеждо и 
телешко месо, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарна тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци.
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Обосновка

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Бенефициерите отговарят на 
условията за обвързани с 
производството плащания само ако 
стандартите им на производство са 
по-високи от съответните 
действащи минимални стандарти в 
областта на околната среда и 
хуманното отношение към 
животните.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки определят 
като условия за допустимост за 
подпомагане изискванията за 
идентификация и регистрация на 
животните в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета32 

2. Обвързаното с производството 
подпомагане на доходите може да се 
предоставя единствено ако: 
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или Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета33. Въпреки това, без да се 
засягат други приложими условия за 
допустимост, животните от рода на 
едрия рогат добитък или овцете и 
козите се счита, че отговарят на 
условията за подпомагане, ако 
изискванията за идентификация и 
регистрация са изпълнени до 
определена дата през съответната 
референтна година, която трябва да 
бъде определена от държавите 
членки.

a) държавата членка докаже, че това 
е единствената оставаща 
възможност, свързана по-специално с 
пасищни системи, в които 
екологичните схеми или 
необвързаните с производството 
плащания трудно могат да бъдат 
осъществени поради паша на общи 
мери или смяна на пасищата; 
б) държавата членка докаже 
покриването на действително 
направените допълнителни разходи и 
пропуснатите приходи с цел 
изпълнение на специфичните цели, 
посочени в член 6, параграф 1, букви г), 
д) и е). 

__________________
32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 юли 2000 г. за създаване на 
система за идентификация и 
регистрация на едър рогат добитък и 
относно етикетирането на говеждо 
месо и продукти от говеждо месо и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 
на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., 
стр. 1).
33 Регламент (ЕО) № 21/2004 на 
Съвета от 17 декември 2003 г. за 
създаване на система за 
идентификация и регистрация на 
животни от рода на овцете и козите 
и за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 и на Директиви 
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92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 
9.1.2004 г., стр. 8).

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга параграф 1, не се 
предоставя подпомагане за 
интензивното животновъдство. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент с 
определяне на видовете системи за 
интензивно животновъдство, които 
не са допустими за обвързано с 
производството подпомагане, като 
фактически от подпомагането се 
изключват млекодайните животни, 
едрия рогат добитък или овце и кози, 
когато има несъответствие между 
броя на отговарящи на условията за 
подпомагане хектари и броя на 
животните. В настоящата 
разпоредба ще се взема под внимание 
воденето на паша или практиките на 
смяна на пасищата.

Обосновка

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Изменение 91

Предложение за регламент
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Член 31 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите се отнася за животни от 
рода на едрия рогат добитък или овце 
и кози, държавите членки може да 
подпомагат само животни, 
отглеждани при система на хранене с 
трева, пасищно хранене, и със 
значително по-високи резултати в 
областта на околната среда или 
хуманното отношение към 
животните.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Чрез посочената в дял V от 
настоящия регламент процедура 
Комисията и държавите членки се 
уверяват, че в стратегическите 
планове по ОСП се съдържат 
разпоредби за гарантиране, че до края 
на програмния период на тези планове 
общата гъстота на отглеждане на 
добитъка за държава членка не 
надвишава 0,7 глави добитък на 
хектар.

Обосновка

Важно е да се балансира между производството на животни и растения. 
Съществува прецедент в ОСП, тъй като гъстотата на животните е определена за 
десетилетие от 2003 г. нататък. Според Евростат настоящата гъстота на 
отглеждане на добитъка между държавите членки е 0,75 глави добитък на хектар.

Изменение 93

Предложение за регламент
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Член 31 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Стопанствата за интензивно 
животновъдство не са допустими за 
обвързано с производството 
подпомагане.

Обосновка

Наложително е да се възстанови балансът при отглеждането на животните и 
растенията, като се гарантира, че числеността на добитъка за едно стопанство не 
надвишава базовата му площ постоянни и временни пасища за фураж, например в 
случая с преживните животни. Това ще ограничи структурния излишък в 
производството и замърсяването на околната среда с излишни хранителни вещества 
и ще намали въздействието върху климата.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 31 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31a
Мониторинг

Като част от мониторинга на 
съгласуваността на политиките за 
развитие, описан в член 119а, 
държавите членки и Комисията 
извършват мониторинг на 
отпуснатото обвързано с 
производството подпомагане. Ако 
бъде установено отрицателно 
въздействие, обвързаното с 
производството подпомагане за 
въпросния сектор се прекратява или 
намалява по целесъобразност, за да се 
отговори на посочените по-горе 
условия. 
Комисията се оправомощава да 
започне диалог с развиващите се 
държави партньорки, когато 
отпускането на обвързано с 
производството подпомагане оказва 
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неблагоприятно въздействие върху 
развитието на местния 
селскостопански и хранително-вкусов 
сектор, с цел да се предприемат 
коригиращи мерки (включително в 
рамките на търговската политика на 
Съюза) за смекчаване на 
неблагоприятните последици. 
Когато е необходимо, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент с 
мерки, които да бъдат приети от 
държавите членки, когато отпускат 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите, с цел да се 
премахне неблагоприятното 
въздействие върху развитието на 
селскостопанския и хранително-
вкусовия сектор в партньорските 
държави. 

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Специалното плащане за култура 
— памук, се предоставя на хектар от 
площ памук, отговаряща на условията за 
подпомагане. Дадена площ отговаря на 
условията за подпомагане само ако е 
разположена на земеделска земя, където 
държавата членка е разрешила да се 
произвежда памук, да е засята с 
разрешени от държавата членка сортове 
и реколтата от нея да се прибира 
действително при спазване на 
обичайните условия за отглеждане.

1. Специалното плащане за култура 
– памук, се предоставя на хектар от 
площ памук, отговаряща на условията за 
подпомагане. Дадена площ отговаря на 
условията за подпомагане само ако е 
разположена на земеделска земя, където 
държавата членка е разрешила да се 
произвежда памук, да е засята с 
разрешени от държавата членка сортове 
и реколтата от нея да се прибира 
действително при спазване на 
обичайните условия за отглеждане. 
Памукът като монокултура се 
изключва.
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) сектора на бобовите култури;

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) други сектори, посочени в член 
1, параграф 2, букви а) — з), буква к), 
м), о) — у) и ц) от Регламент (ЕС) № 
1308/2013.

е) други сектори, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а) – з), 
букви к), м), о), п), с), т) и ц) от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Обосновка

От списъка се премахват буква р) свинско месо и буква у) птиче месо, които никога не 
са били субсидирани по линия на ОСП и се използват при интензивното 
животновъдство.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42 Член 42

Цели в сектора на плодовете и 
зеленчуците

Цели в сектора на плодовете и 
зеленчуците

В сектора на плодовете и зеленчуците се 
преследват следните цели:

Независимо от членове 5 и 6 относно 
общите цели, в сектора на плодовете и 
зеленчуците се преследват следните 
цели:

a) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 

a) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
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оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в); 

б) концентрация на предлагането и 
пускането на пазара на продукти от 
сектора на плодовете и зеленчуците, 
включително чрез директен маркетинг; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и в); 

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е); 

г) разработване, прилагане и 
насърчаване на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени техники, 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално защита на 
водите, почвите, въздуха, биологичното 
разнообразие и други природни 
ресурси; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви д) и е); 

д) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както е 
установено в член 6, параграф 1, 
буква г); 

д) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както е 
установено в член 6, параграф 1, 
буква г); 

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 

е) увеличаване на търговската 
стойност, разнообразието и качеството 
на продуктите, включително 
подобряване на качеството и 
разработването на продуктите със 
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със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

ж) насърчаване и предлагане на 
пазара на продукти от сектора на 
плодовете и зеленчуците, независимо 
дали са в пресен или преработен вид; 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и в);

з) увеличаване на потреблението на 
продукти от сектора на плодовете и 
зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид; тези цели са 
свързани със специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
и);

з) увеличаване на потреблението на 
продукти от сектора на плодовете и 
зеленчуците, независимо дали са в 
пресен или преработен вид; тези цели са 
свързани със специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
и);

и) превенция на кризи и управление 
на риска, насочени към предотвратяване 
и справяне с кризи на пазарите на 
плодове и зеленчуци; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в).

и) превенция на кризи и управление 
на риска, насочени към предотвратяване 
и справяне с кризи на пазарите на 
плодове и зеленчуци; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в).

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 Член 43

Видове интервенции в сектора на 
плодовете и зеленчуците

Видове интервенции в сектора на 
плодовете и зеленчуците

1. По отношение на целите, 
посочени в член 42, букви а) — з), 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един 
или повече от следните видове 
интервенции:

1. По отношение на целите, 
посочени в член 42, букви а) – з), 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП три или 
повече от следните видове интервенции:

a) инвестиции в материални и a) инвестиции в материални и 
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нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки и 
намаляване на отпадъците;

нематериални активи, по-специално 
насочени към икономии на вода и 
енергия, екологосъобразни опаковки, 
намаляване на отпадъците и 
мониторинг на производството;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

б) научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
насочени по-специално към икономии 
на вода и енергия, екологосъобразни 
опаковки и намаляване на отпадъците, 
устойчивост на вредители, намаляване 
на рисковете и въздействията от 
употребата на пестициди, 
предотвратяване на щетите, причинени 
от неблагоприятни климатични явления, 
и увеличаване на използването на 
сортове плодове и зеленчуци, 
приспособени към променящите се 
климатични условия;

в) биологично производство; в) биологично производство;

г) интегрирано производство; г) интегрирано производство, 
популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, 
екологосъобразни практики за 
отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
опазването на водите, почвите и 
други природни ресурси, като 
същевременно се намалява 
зависимостта от пестициди;

д) действия за опазване на почвата 
и подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

д) действия за опазване на почвата 
и подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата;

е) действия за създаване и 
поддържане на местообитания, които 
благоприятстват биоразнообразието, 
или за съхраняване на ландшафта, 
включително съхраняване на 
историческите му характеристики;

е) действия за създаване и 
поддържане на местообитания, които 
благоприятстват биоразнообразието, 
или за съхраняване на ландшафта, 
включително съхраняване на 
историческите му характеристики;

ж) действия за пестене на енергия, 
за увеличаване на енергийната 
ефективност и за повишаване на 
използването на възобновяема енергия;

ж) действия за пестене на енергия, 
за увеличаване на енергийната 
ефективност и за повишаване на 
използването на възобновяема енергия;

з) действия за подобряване на з) действия за подобряване на 
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устойчивостта на вредители; издръжливостта на устойчивите 
култури чрез популяризиране на 
концепцията за интегрирано 
управление на вредителите (ИУВ);

и) действия за по-добро използване 
и управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

и) действия за по-добро използване 
и управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

й) действия и мерки за намаляване 
на производството на отпадъци и 
подобряване управлението на 
отпадъците;

й) действия и мерки за намаляване 
на производството на отпадъци и 
подобряване управлението на 
отпадъците;

к) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите от сектора на плодовете и 
зеленчуците;

к) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите от сектора на плодовете и 
зеленчуците;

л) действия за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него и за 
повишаване на използването на 
възобновяема енергия;

л) действия за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него и за 
повишаване на използването на 
възобновяема енергия;

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

м) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

н) популяризиране и комуникация, 
включително действия и дейности, 
насочени към диверсифициране и 
консолидиране на пазарите на плодове и 
зеленчуци и към информиране за 
ползите за здравето от консумацията на 
плодове и зеленчуци;

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на техниките за устойчив 
контрол на вредителите и устойчивата 
употреба на пестициди, и смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

о) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на поддържането и 
повишаването на качеството на 
продуктите, подобряването на 
пазарните условия, агроекологията, 
техниките за устойчив контрол на 
вредителите, устойчивата употреба на 
пестициди и смекчаване на последиците 
от изменението на климата и за 
адаптация към него.

п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба на 

п) обучение и обмен на най-добри 
практики, по-специално по отношение 
на техниките за устойчив контрол на 
вредителите и устойчивата употреба на 
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пестициди, и принос за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него.

пестициди, намаляването на 
зависимостта от агрохимикали и 
принос за смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него.

2. По отношение на целта, посочена 
в член 42, буква и), държавите членки 
избират в своите стратегически планове 
по ОСП един или повече от следните 
видове интервенции:

2. По отношение на целта, посочена 
в член 42, буква и), държавите членки 
избират в своите стратегически планове 
по ОСП един или повече от следните 
видове интервенции:

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

в) презасаждане на овощни 
градини, когато това е необходимо 
поради задължително изкореняване по 
съображения, свързани със здравето на 
човека или растенията, по инструкции 
на компетентния орган на държавата 
членка;

в) презасаждане на овощни 
градини, когато това е необходимо 
поради задължително изкореняване по 
съображения, свързани със здравето на 
човека или растенията, по инструкции 
на компетентния орган на държавата 
членка;

г) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

г) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

д) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 
или друго;

д) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 
или друго;

е) небране на плодове и зеленчуци, 
състоящо се в прекратяване на текущия 
цикъл на производство от съответната 
площ, когато продуктът е добре развит и 
има добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;

е) небране на плодове и зеленчуци, 
състоящо се в прекратяване на текущия 
цикъл на производство от съответната 
площ, когато продуктът е добре развит и 
има добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;
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ж) застраховане на реколтата, което 
допринася за запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

ж) застраховане на реколтата, което 
допринася за запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете;

з) индивидуално обучение за други 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за 
отделни производители;

з) индивидуално обучение за други 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите, признати съгласно 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за 
отделни производители;

и) изпълнение и управление на 
фитосанитарните протоколи на трета 
държава на територията на Съюза, така 
че да се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави;

и) договаряне, изпълнение и 
управление на фитосанитарните 
протоколи на трета държава на 
територията на Съюза, така че да се 
улесни достъпът до пазарите на трети 
държави;

й) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

й) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите и 
устойчива употреба на пестициди.

к) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на развитието на техники за 
устойчив контрол на вредителите, 
прилагане на интегрирано управление 
на вредителите и устойчива употреба 
на пестициди.

3. Държавите членки определят в 
своите стратегически планове по ОСП 
интервенциите, които отговарят на 
видовете интервенции, избрани в 
съответствие с параграфи 1 и 2.

3. Държавите членки определят в 
своите стратегически планове по ОСП 
интервенциите, които отговарят на 
видовете интервенции, избрани в 
съответствие с параграфи 1 и 2.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сектора на пчеларството държавите 
членки преследват най-малко една от 

Независимо от спазването на 
членове 5 и 6 относно общите цели, в 
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специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

сектора на пчеларството държавите 
членки преследват специфичните цели, 
посочени в член 6, параграф 1.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49 Член 49

Видове интервенции в сектора на 
пчеларството и финансова помощ от 

Съюза

Видове интервенции в сектора на 
пчеларството и финансова помощ от 

Съюза

1. За всяка специфична цел, 
установена в член 6, параграф 1, 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един или 
повече от следните видове интервенции 
в сектора на пчеларството:

1. За всяка специфична цел, 
установена в член 6, параграф 1, 
държавите членки избират в своите 
стратегически планове по ОСП един или 
повече от следните видове интервенции 
в сектора на пчеларството:

a) техническа помощ за пчелари и 
пчеларски организации;

a) техническа помощ за пчелари и 
пчеларски организации;

б) действия за борба срещу 
агресорите и болестите в кошера, 
особено срещу вароатозата;

б) действия за борба срещу 
агресорите и болестите в кошера, 
особено срещу вароатозата;

в) действия за рационализиране на 
подвижното пчеларство;

в) действия за рационализиране на 
подвижното пчеларство;

г) действия за подпомагане на 
лабораториите за анализ на пчелните 
продукти;

г) действия за подпомагане на 
лабораториите за анализ на пчелните 
продукти;

д) подновяване на пчелните кошери 
в Съюза;

д) подновяване на пчелните кошери 
в Съюза;

е) сътрудничество със 
специализирани органи за изпълнението 
на изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните продукти;

е) сътрудничество със 
специализирани органи за изпълнението 
на изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните продукти;

ж) действия за мониторинг на 
пазара;

ж) действия за мониторинг на 
пазара;

з) действия за повишаване на 
качеството на продукта.

з) действия за повишаване на 
качеството на продукта.

2. Държавите членки обосновават в 
стратегическите си планове по ОСП 

2. Държавите членки обосновават в 
стратегическите си планове по ОСП 
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своя избор на специфични цели и 
видове интервенции. Те определят 
интервенциите в рамките на избраните 
видове интервенции.

своя избор на специфични цели и 
видове интервенции. Те определят 
интервенциите в рамките на избраните 
видове интервенции.

3. Държавите членки посочват в 
своите стратегически планове по ОСП 
финансирането, предоставяно от тях за 
видовете интервенции, избрани в 
стратегическите им планове по ОСП.

3. Държавите членки посочват в 
своите стратегически планове по ОСП 
финансирането, предоставяно от тях за 
видовете интервенции, избрани в 
стратегическите им планове по ОСП.

4. Финансовата помощ от Съюза за 
интервенциите, посочени в параграф 2, 
не надвишава 50 % от разходите. 
Останалата част от разходите се поемат 
от държавите членки.

4. Финансовата помощ от Съюза за 
интервенциите, посочени в параграф 2, 
не надвишава 50% от разходите. 
Останалата част от разходите се поемат 
от държавите членки.

5. При изготвянето на своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки се консултират с 
представителите на пчеларските 
организации.

5. При изготвянето на своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки се консултират с 
представителите на пчеларските 
организации.

6. Държавите членки уведомяват 
ежегодно Комисията за броя на 
пчелните кошери на тяхната територия.

6. Държавите членки уведомяват 
ежегодно Комисията за броя на 
пчелните кошери на тяхната територия.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 Член 51

Цели в лозаро-винарския сектор Цели в лозаро-винарския сектор

Държавите членки имат една или 
повече от следните цели в лозаро-
винарския сектор:

Независимо от членове 5 и 6 относно 
общите цели държавите членки 
преследват следните цели от букви а) 
и иа) и една или повече от следните 
цели от букви б) – и) в лозаро-
винарския сектор:

a) подобряване на 
конкурентоспособността на 
винопроизводителите от Съюза, 
включително допринасяне за 
подобряването на системите за 
устойчиво производство и намаляване 
на отпечатъка върху околната среда на 

a) подобряване на 
конкурентоспособността на 
винопроизводителите от Съюза, 
включително допринасяне за 
подобряването на системите за 
устойчиво производство и намаляване 
на отпечатъка върху околната среда на 
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лозаро-винарския сектор в Съюза; тези 
цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б)—е) и з);

лозаро-винарския сектор в Съюза. Това 
включва прилагане на щадящи 
околната среда производствени 
методи, екологосъобразни практики 
за отглеждане и производствени 
техники, устойчиво използване на 
природните ресурси, като 
същевременно се намалява 
зависимостта от пестициди; тези 
цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) – е) и з);

б) повишаване на ефективността на 
лозаро-винарските предприятия в Съюза 
и тяхното приспособяване към 
търсенето на пазара, както и 
повишаване на тяхната 
конкурентоспособност по отношение на 
производството и предлагането на 
пазара на лозаро-винарските продукти, 
включително икономия на енергия, 
глобална енергийна ефективност и 
устойчивост на процесите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а)—д) и з); 

б) повишаване на ефективността на 
лозаро-винарските предприятия в Съюза 
и тяхното приспособяване към 
търсенето на пазара, както и 
повишаване на тяхната дългосрочна 
конкурентоспособност по отношение на 
производството и предлагането на 
пазара на лозаро-винарските продукти, 
включително икономия на енергия, 
глобална енергийна ефективност и 
устойчивост на процесите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а) – д) и з); 

в) допринасяне за възстановяването 
на равновесието между търсенето и 
предлагането на пазара на вино в Съюза, 
за да бъдат предотвратени пазарни 
кризи; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква а);

в) допринасяне за възстановяването 
на равновесието между търсенето и 
предлагането на пазара на вино в Съюза, 
за да бъдат предотвратени пазарни 
кризи; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква а);

г) допринасяне за запазването на 
доходите на производителите на вино в 
Съюза, когато понасят загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети, нанесени от животни, болести или 
нашествия от вредители; тази цел е 
свързана с целта, установена в член 6, 
параграф 1, буква а); 

г) допринасяне за запазването на 
доходите на производителите на вино в 
Съюза, когато понасят загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети, нанесени от животни, болести или 
нашествия от вредители; тази цел е 
свързана с целта, установена в член 6, 
параграф 1, буква а); 

д) увеличаване на пазарната 
реализация и конкурентоспособността 
на лозаро-винарските продукти на 
Съюза, по-специално чрез 
разработването на иновативни 

д) увеличаване на пазарната 
реализация и конкурентоспособността 
на лозаро-винарските продукти на 
Съюза, по-специално чрез 
разработването на иновативни 
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продукти, процеси и технологии и чрез 
добавяне на стойност на етапите от 
веригата на доставки, включително и 
елемент на трансфер на знания; тези цел 
е свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в), д) и и);

продукти, процеси и технологии и чрез 
добавяне на стойност на етапите от 
веригата на доставки, включително и 
елемент на трансфер на знания; тези цел 
е свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в), д) и и);

е) използване на вторични 
продукти при производството на вино за 
промишлени и енергийни цели, като се 
гарантира качеството на виното в Съюза 
и същевременно се опазва околната 
среда; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г) и д);

е) използване на вторични и 
остатъчни продукти от 
производството на вино за промишлени 
и енергийни цели, като се гарантира 
качеството на виното в Съюза и 
същевременно се опазва околната среда; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви г) и д);

ж) допринасяне за повишаване 
информираността на потребителите за 
отговорната консумация на вино и за 
схеми за качество на ЕС за виното; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви б) и и); 

ж) допринасяне за повишаване 
информираността на потребителите за 
отговорната консумация на вино; тази 
цел е свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
б) и и);

з) повишаване на 
конкурентоспособността на лозаро-
винарските продукти на Съюза в 
трети държави; тази цел е свързана 
със целите, установени в член 6, 
параграф 1, букви б) и з);
и) допринесе за повишаване на 
устойчивостта на производителите 
срещу колебанията на пазара; тази цел е 
свързана с целите, установени в член 6, 
параграф 1, буква а).

и) оказване на принос за 
повишаване на устойчивостта на 
производителите срещу колебанията на 
пазара; тази цел е свързана с целите, 
установени в член 6, параграф 1, буква 
а).

иа) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
буква г);
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Изменение 103

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на всяка от 
целите, избрана измежду определените 
в член 51, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
избират един или повече от следните 
видове интервенции:

1. По отношение на всяка от 
целите, избрана измежду определените 
в член 51, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
избират два или повече от следните 
видове интервенции:

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преструктуриране и 
преобразуване на лозя, включително 
презасаждане на лозя, когато това е 
необходимо поради задължително 
изкореняване от съображения, свързани 
със здравето на човека или растенията, 
по инструкции на компетентния орган 
на държавата членка, но с изключение 
на обичайното обновяване на лозята, 
състоящо се от презасаждане на същия 
парцел със същия сорт грозде в 
съответствие със същата система на 
отглеждане на лозя, когато лозята са 
приключили естествения си жизнен 
цикъл;

a) преструктуриране и 
преобразуване на лозя, включително 
подобряване на генетичното 
разнообразие на лозята, както и на 
структурното и несвързано с 
културите биологично разнообразие, 
за да се предотвратят 
монокултурните пейзажи, грижи за 
почвата, включително за 
растителната покривка, и борба с 
плевелите без пестициди, 
презасаждане на лозя, когато това е 
необходимо поради задължително 
изкореняване от съображения, свързани 
със здравето на човека или растенията, 
по инструкции на компетентния орган 
на държавата членка или след 
доброволно изкореняване с цел 
засаждане по причини, свързани с 
адаптирането към изменението на 
климата, но с изключение на 
обичайното обновяване на лозята, 
състоящо се от презасаждане на същия 
парцел със същия сорт грозде в 
съответствие със същата система на 
отглеждане на лозя, когато лозята са 
приключили естествения си жизнен 
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цикъл;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да въведе възможността за финансиране на 
доброволно изкореняване за презасаждане поради съображения за адаптация към 
изменението на климата в действията за преструктуриране на лозята.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) застраховане на реколтата срещу 
загуба на доход вследствие на 
неблагоприятни климатични явления, 
приравнени към природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети от животни, болести по растенията 
или нашествия от вредители;

г) застраховане на реколтата срещу 
загуба на доход вследствие на 
неблагоприятни климатични явления, 
приравнени към природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
щети от животни, болести по растенията 
или нашествия от вредители; 
застраховка не се предоставя, ако 
производителите не предприемат 
активно мерки за свеждане до 
минимум на тези рискове;

Обосновка

Управлението на риска/застраховането не трябва да затвърждава 
безотговорни/остарели земеделски практики, в противен случай това ще доведе до 
много голям преразход на средства от все по-ограничените средства за развитие на 
селските райони. Изменението на климата и свързаните с него екстремни 
метеорологични явления са реалност вече от десетилетие, затова всяка ориентирана 
към бъдещото и финансово/ресурсно ефективна политика би насърчила планирането 
на такава възможност. По-скоро ОСП следва да предоставя подпомагане на 
земеделските стопани, за да се адаптират към тези изменения на климата и други 
последици, финансирано чрез други части от схеми за развитие на селските райони и 
екосхемите.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) информационни действия във 
връзка с вината, провеждани в 
държавите членки, с които се 
насърчава отговорната консумация 
на вино или се популяризират 
схемите на Съюза за качество, 
обхващащи наименованията за 
произход и географските указания;

заличава се

Обосновка

Възможността за финансиране на мерки за насърчаване на винопроизводството, 
както на вътрешния пазар, така и в трети държави, трябва да се прекрати като 
начин за постепенно премахване на несъвместими със здравето субсидии и за 
осигуряване на ефикасно използване на публични средства, както и за прилагане на 
принципа за съгласуваност на политиките за развитие (СПР).

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) популяризиране в трети 
държави, състоящо се в една или 
повече от следните дейности:

заличава се

i) връзки с обществеността, 
действия за популяризиране или 
реклама, които по-специално 
изтъкват високите стандарти при 
продуктите от Съюза, най-вече от 
гледна точка на качеството, 
безопасността на храните или 
грижата за околната среда;
ii) участие в мероприятия, 
панаири или изложения с 
международна значимост;
iii) информационни кампании, по-
специално относно схемите за 
качество на Съюза, отнасящи се до 
наименованията за произход, 
географските указания и 
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биологичното производство;
iv) проучвания на нови пазари, 
необходими за разширяване на 
пазарните възможности;
v) проучвания с цел оценка на 
резултатите от мерките за 
популяризиране и информиране;
vi) подготовка на технически 
досиета, включително лабораторни 
изпитвания и оценки относно 
енологичните практики, 
фитосанитарните и хигиенните 
правила, както и други изисквания на 
трети държави за внос на продукти 
от лозаро-винарския сектор с цел да 
се улесни достъпът до пазарите на 
трети държави.

Обосновка

В период, в който финансирането по ОСП се намалява, ОСП не трябва да субсидира 
рекламни кампании в трети държави. Много критики предизвика фактът, че марките 
шампанско, включително на големите многонационални дружества, които не се 
нуждаят от средства, са сред най-големите бенефициери на ОСП във Франция 
поради субсидираните от ЕС кампании за популяризиране. Трябва да сложим край на 
тези практики и да спрем да финансираме кампании за популяризиране.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) действия за по-добро 
използване и управление на водите, 
включително опазване и дрениране на 
водите;

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) биологично земеделие;

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) други действия, включително 
действия за:
i) опазване на почвата и подобряване 
на въглеродното съдържание в 
почвите;
ii) създаване или запазване на 
благоприятни за биологичното 
разнообразие местообитания или 
поддържане на естествената зона, 
включително запазване на 
историческите ѝ характеристики;
iii) подобряване на устойчивостта 
спрямо вредители и заболявания по 
лозите;
iv) намаляване на генерирането на 
отпадъци и подобряване на тяхното 
управление.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансовата помощ от Съюза за 
застраховане на реколтата, посочено в 
член 52, параграф 1, буква г), не 
надвишава:

4. Финансовата помощ от Съюза за 
застраховане на реколтата, посочено в 
член 52, параграф 1, буква г), се 
изплаща само на производители, 
които предприемат мерки за активно 
свеждане до минимум или премахване 
на рисковете (като опазване на 
почвата, увеличаване на дълбочината 
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на най-горния почвен слой, добавяне 
на структурно, биологично и 
генетично разнообразие в 
култивирания ландшафт), и не 
надвишава:

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) щети по буква а) и срещу други 
щети, причинени от неблагоприятни 
климатични явления;

i) неизбежни щети по буква а) и 
срещу други щети, причинени от 
неблагоприятни климатични явления;

Обосновка

Управлението на риска/застраховането не трябва да затвърждава 
безотговорни/остарели земеделски практики, в противен случай това ще доведе до 
много голям преразход на средства от все по-ограничените средства за развитие на 
селските райони. Изменението на климата и свързаните с него екстремни 
метеорологични явления са реалност вече от десетилетие, затова всяка ориентирана 
към бъдещото и финансово/ресурсно ефективна политика би насърчила планирането 
на такава възможност. По-скоро ОСП следва да предоставя подпомагане на 
земеделските стопани, за да се адаптират към тези изменения на климата и други 
последици, финансирано чрез други части от схеми за развитие на селските райони и 
екосхемите.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) щети, причинени от животни, 
болести по растенията или нашествия от 
вредители.

ii) неизбежни щети, причинени от 
животни, болести по растенията или 
нашествия от вредители.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Финансовата помощ от Съюза за 
информационни действия и 
популяризиране, посочени в член 52, 
параграф 1, букви ж) и з), не надвишава 
50 % от допустимите разходи.

6. Финансовата помощ от Съюза за 
информационни действия и 
популяризиране, посочени в член 52, 
параграф 1, букви ж) и з), не надвишава 
20% от допустимите разходи.

Обосновка

В период, в който финансирането по ОСП се намалява, марките шампанско, 
включително на големите многонационални дружества, които не се нуждаят от 
средства, са сред най-големите бенефициери на ОСП във Франция (например), тъй 
като са бенефициери по субсидираните от ЕС кампании за популяризиране. Това е 
недопустимо, поради което финансирането от ЕС по тази мярка трябва да се 
намали, за да се използва там, където финансирането е наистина необходимо.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите стратегически планове 
по ОСП съответните държави членки 
определят минимален процент от 
разходите за действията, насочени към 
опазването на околната среда, 
адаптирането към изменението на 
климата, подобряването на 
устойчивостта на производствените 
системи и процеси, намаляване на 
въздействието върху околната среда на 
лозаро-винарския сектор в Съюза, 
икономия на енергия и повишаване на 
глобалната енергийна ефективност в 
лозаро-винарския сектор.

4. В своите стратегически планове 
по ОСП съответните държави членки 
определят минимум 20% от разходите 
за действията, насочени към опазването 
на околната среда, адаптирането към 
изменението на климата, подобряването 
на устойчивостта на производствените 
системи и процеси, намаляване на 
въздействието върху околната среда на 
лозаро-винарския сектор в Съюза, 
икономия на енергия и повишаване на 
глобалната енергийна ефективност в 
лозаро-винарския сектор.

Обосновка

Този процент, разпределен за изброените действия, свързани с околната среда и 
климата, е същият, както при интервенциите за плодовете и зеленчуците.
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Изменение 116

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки 
гарантират, че общата годишна 
сума, получена от един краен 
бенефициер за интервенции в лозаро-
винарския сектор, не надвишава 
200 000 евро.

Обосновка

Фактът, че няколко марки шампанско, притежавани от едно и също многонационално 
дружество, са получили няколко милиона евро през текущия програмен период, 
предизвика възмущение във Франция. Трябва да се поставят ясни граници.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Подпомагането е обвързано с 
изисквания за опазване на околната 
среда и биологичното разнообразие, 
които надхвърлят минималните 
стандарти, с особен акцент върху 
поддържането на характеристиките 
на ландшафта и прилагането на 
управленски практики, благоприятни 
за биологичното разнообразие.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки, посочени в 

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки, посочени в 
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член 82, параграф 3, определят един или 
повече видове интервенция, посочени в 
член 60, за осъществяване на избраните 
цели, определени в параграф 1. Те 
определят интервенциите в рамките на 
избраните видове интервенции. В своя 
стратегически план по ОСП държавата 
членка, посочена в член 82, параграф 3, 
обосновава избора на целите, видовете 
интервенция и интервенциите за 
постигането на тези цели.

член 82, параграф 3, определят два или 
повече видове интервенция, посочени в 
член 60, за осъществяване на избраните 
цели, определени в параграф 1. Те 
определят интервенциите в рамките на 
избраните видове интервенции. В своя 
стратегически план по ОСП държавата 
членка, посочена в член 82, параграф 3, 
обосновава избора на целите, видовете 
интервенция и интервенциите за 
постигането на тези цели.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 Член 56

Цели в сектора на маслиновото масло и 
трапезни маслини

Цели в сектора на маслиновото масло и 
трапезни маслини

Държавите членки, посочени в член 82, 
параграф 4, имат една или повече от 
следните цели в сектора на маслиновото 
масло и трапезните маслини:

Независимо от членове 5 и 6 относно 
общите цели държавите членки, 
посочени в член 82, параграф 4, имат 
следната цел по буква в) и могат да 
преследват една или повече от 
следните цели в сектора на маслиновото 
масло и трапезните маслини:

a) укрепване на организацията и 
управлението на производството на 
маслиново масло и трапезни маслини; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и б);

a) укрепване на организацията и 
управлението на производството на 
маслиново масло и трапезни маслини; 
тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а) и б);

б) подобряване на средносрочната и 
дългосрочната конкурентоспособност 
на сектора на маслиновото масло и на 
трапезните маслини, по-специално чрез 
модернизация; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква в);

б) подобряване на средносрочната и 
дългосрочната конкурентоспособност 
на сектора на маслиновото масло и на 
трапезните маслини, по-специално чрез 
модернизация; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква в);

в) намаляване на въздействието 
върху околната среда и принос за 
действия във връзка с климата чрез 
отглеждане на маслинови насаждения; 

в) намаляване на въздействието 
върху околната среда и принос за 
действия във връзка с климата, 
адаптацията към него и 
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тази цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви г) и д); 

смекчаването на последиците от 
изменението на климата чрез 
отглеждане на маслинови насаждения, 
включително чрез насърчаване на 
ландшафтите с многобройни 
култури, подобряване на грижите за 
почвата; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

г) подобряване на качеството на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква е);

г) подобряване на качеството на 
маслиновото масло и на трапезните 
маслини; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква е);

д) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики, 
насърчаване на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цел е 
свързана със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

д) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително системни подходи за 
управление на вредителите, 
интегрирано управление на 
вредителите, поддържане и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие, устойчивост на 
земеделската екосистема, иновативни 
практики за повишаване на 
икономическата конкурентоспособност 
и укрепване на развитието на пазара; 
тези цел е свързана със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

е) предотвратяване на кризи и 
справяне с тях с цел подобряване на 
устойчивостта на вредители, избягване 
и справяне с кризи на пазара на 
маслиновото масло и трапезните 
маслини; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква з).

е) предотвратяване на кризи и 
справяне с тях с цел подобряване на 
устойчивостта спрямо вредители, 
избягване и справяне с кризи на пазара 
на маслиновото масло и трапезните 
маслини; тази цел е свързана със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква з).
еа) защита и подобряване на 
биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, включително 
запазване на почвите.
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Изменение 120

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За постигане на целите, посочени 
в член 56, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки, 
посочени в член 82, параграф 4, избират 
един или повече видове интервенция, 
посочени в член 60. Те определят 
интервенциите в рамките на избраните 
видове интервенции.

1. За постигане на целите, посочени 
в член 56, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки, 
посочени в член 82, параграф 4, избират 
два или повече видове интервенция, 
посочени в член 60. Те определят 
интервенциите в рамките на избраните 
видове интервенции.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 58 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 6a
СЕКТОРЪТ НА БОБОВИТЕ 

КУЛТУРИ
Член 58a

Цели на сектора на бобовите култури 
Независимо от спазването на 
членове 5 и 6 относно общите цели 
държавите членки имат следните 
цели в сектора на бобовите култури: 
a) схемата увеличава устойчивото 
производство и потребление на 
бобови култури в Съюза, за да се 
увеличи самостоятелното снабдяване 
с храни и фуражи в съответствие с 
целите, определени в приложение I; 
б) бобовите култури на обработваеми 
площи, подпомагани с това плащане, 
са част от сеитбооборотен цикъл с 
продължителност най-малко четири 
години или от комбинация от видове 
във временни пасища върху 
обработваема земя. Това е 
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съвместимо със схемите за климата 
и околната среда („екосхеми“) по 
член 28, съобразно които 
сеитбооборотен цикъл с 
продължителност четири или повече 
години може да бъде възнаграден. 
Схемата може също така да 
възнагради отглеждане на по-малко 
култури или междинни култури, 
например подземна детелина, които 
не се възнаграждават по друг начин в 
рамките на други мерки; 
в) паша от пасища с голямо 
разнообразие на видовете или косене 
на ливади с голямо разнообразие на 
видовете за фураж на действително 
постоянно пасище, което съдържа 
бобови видове в тревния слой, също 
могат да бъдат субсидирани, при 
условие че не се извършва повторна 
оран и повторно засяване 
(„опресняване“); 
г) с тези плащания не се подпомагат 
монокултури или редуване единствено 
на бобови култури; 
д) намаляване на зависимостта от 
концентрирани фуражни миксове, 
съдържащи соя, по-специално вносна 
соя, произхождаща от земя, която 
наскоро е била обезлесена или 
преобразувана, в съответствие с ЦУР 
15, ангажимента на Съюза за нулево 
обезлесяване и съществуващите 
ангажименти на частните 
дружества за нулево обезлесяване; 
е) затваряне на циклите на 
хранителните вещества и 
ограничаването им до обхвата на 
местните и регионалните речни 
басейни в съответствие с Директива 
2000/60/ЕО; 
ж) насърчаване на местните и 
регионалните пазари в областта на 
храните, фуражите и адаптираните 
към местните условия сортове 
семена с ниско потребление на 
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ресурси. 
Мерките, финансирани в сектора, 
съответстват на ангажиментите и 
законодателството на Съюза в 
областта на климата и околната 
среда и не водят до преки или непреки 
промени в земеползването, като имат 
действително положително 
въздействие върху световните емисии 
на парникови газове съгласно 
GLOBIOM. 

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 58 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58б
Видове интервенции

По отношение на целите, посочени в 
член 58а, държавите членки трябва 
да изберат в своите стратегически 
планове по ОСП един или повече от 
следните видове интервенции: 
a) инвестиции в материални и 
нематериални активи; 
научноизследователска дейност и 
експериментално производство, 
както и други действия, включително 
действия за: 
i) опазване на почвата, включително 
действително и доказано подобряване 
на въглеродното съдържание в 
почвата без системна зависимост от 
пестициди; 
ii) повишаване на ефективността на 
използването и управлението на 
водите, включително спестяване на 
вода; 
iii) популяризиране на използването 
на сортове и управленски практики, 
адаптирани към променящите се 
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климатични условия; 
iv) подобряване на управленските 
практики за увеличаване на 
устойчивостта на културите спрямо 
вредители и намаляване на 
податливостта към вредители; 
v) намаляване на употребата и 
зависимостта от пестициди; 
vi) създаване и поддържане на 
земеделски местообитания, 
благоприятни за биологичното 
разнообразие, без използване на 
пестициди; 
б) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално във 
връзка с адаптацията към 
изменението на климата и неговото 
смекчаване, както и при подбора от 
страна на земеделския стопанин на 
най-подходящия сеитбооборот; 
в) обучение, включително 
индивидуално обучение и обмен на 
най-добри практики; 
г) биологично производство и 
техники; 
д) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и на складирането на 
продуктите. 

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 Член 59

Цели в други сектори Цели в други сектори

Държавите членки имат една или 
повече от следните цели в другите 
сектори, посочени в член 39, буква е):

Независимо от членове 5 и 6 относно 
общите цели държавите членки 
преследват следните цели по букви в) 
и д) и може да преследват една или 
повече от останалите цели в другите 
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сектори, посочени в член 39, буква е):

a) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството и количеството, 
оптимизиране на производствените 
разходи и на възвръщаемостта на 
инвестициите и стабилизиране на 
цените на производителите; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б), в) и и);

a) планиране на производството, 
адаптиране на производството към 
търсенето, по-специално по отношение 
на качеството, разнообразието и 
количеството, оптимизиране на 
производствените разходи и на 
възвръщаемостта на инвестициите и 
стабилизиране на цените на 
производителите; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);

б) концентриране на предлагането и 
предлагане на пазара на съответните 
продукти; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви а) и в);

б) концентриране на предлагането и 
предлагане на пазара на съответните 
продукти; тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви а) и в);

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително устойчивостта на 
вредители, иновативни практики и 
производствени техники, насърчаване 
на икономическата 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

в) научноизследователска и 
развойна дейност в областта на 
устойчивите производствени методи, 
включително агролесовъдството, 
устойчивостта на вредители, грижи за 
почвата, включително за 
растителната покривка, както и 
иновативни практики и производствени 
техники за насърчаване на 
дългосрочната икономическа 
конкурентоспособност и укрепване на 
развитието на пазара; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви а), в) и и);

г) популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, стандарти за 
хуманно отношение към животните, 
устойчивост на вредители и 
екологосъобразни практики за 
отглеждане, производствени техники и 
методи на производство, 
екологосъобразно използване и 
управление на вторичните продукти и 
отпадъците, устойчиво използване на 
природните ресурси, и по-специално 
опазването на водите, почвите и други 
природни ресурси; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 

г) популяризиране, разработване и 
прилагане на щадящи околната среда 
производствени методи, стандарти за 
хуманно отношение към животните, 
устойчиви спрямо вредители и 
болести екологосъобразни практики за 
отглеждане, производствени техники и 
методи на производство, включително 
чрез насърчаване на интегрирано 
управление на вредителите, мерки за 
подобряване на биологичната 
сигурност и устойчивостта на 
животните спрямо болести при 
същевременно намаляване на 
използването на антибиотици, 
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установени в член 6, параграф 1, 
букви д) и е);

екологосъобразно използване и 
управление на вторичните продукти и 
отпадъците, възстановяване и 
устойчиво използване на природните 
ресурси, и по-специално опазването на 
водите, почвите и други природни 
ресурси, намаляване на емисиите и 
енергийна ефективност; тези цели са 
свързани със специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви д) и е); 

д) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както е 
установено в член 6, параграф 1, 
буква г);

д) допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него, както е 
установено в член 6, параграф 1, 
буква г);

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

е) увеличаване на търговската 
стойност и качеството на продуктите, 
включително подобряване на качеството 
и разработването на продуктите със 
защитено наименование за произход и 
със защитено географско указание или 
продукти, обхванати от национални 
схеми за качество; тези цели са свързани 
със специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, буква б);

ж) популяризиране и маркетинг на 
продуктите от един или повече 
сектори, посочени в член 40, буква е); 
тези цели са свързани със 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви б) и в);
з) предотвратяване на кризи и 
управление на риска, насочени към 
избягване и справяне с кризи на 
пазарите на пазарите в един или повече 
сектори, посочени в член 39, буква е); 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в);

з) предотвратяване на кризи и 
управление на риска, насочени към 
избягване и справяне с кризи на 
пазарите на пазарите в един или повече 
сектори, посочени в член 39, буква е); 
тези цели са свързани със специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
букви а), б) и в);

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 60
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 Член 60

Видове интервенции Видове интервенции

1. По отношение на целите, 
посочени в член 59, букви а)—ж), в 
своите стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират една или 
повече от следните видове интервенции:

1. По отношение на целите, 
посочени в член 59, букви а) – ж), в 
своите стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират два или 
повече от следните видове интервенции:

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи; 
научноизследователска дейност и 
експериментално производство, както и 
други действия, включително действия 
за:

a) инвестиции в материални и 
нематериални активи; 
научноизследователска дейност и 
експериментално производство, както и 
други действия, включително действия 
за:

i) опазване на почвата, 
включително подобряване на 
въглеродното съдържание на почвата;

i) опазване на почвата и 
възстановяване на почвеното 
плодородие и структура, включително 
подобряване на въглеродното 
съдържание на почвата и намаляване 
на замърсителите в продуктите за 
наторяване;

ii) подобряване на използването и 
управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

ii) подобряване на използването и 
управление на водите, включително 
икономии на вода и дренаж;

iii) предотвратяване на щети, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и популяризиране 
на използването на сортове и 
управленски практики, адаптирани към 
променящите се климатични условия;

iii) предотвратяване на щети, 
причинени от неблагоприятни 
климатични явления, и популяризиране 
на използването на сортове и 
управленски практики, адаптирани към 
променящите се климатични условия;

iv) повишаване на икономията на 
енергия и на енергийната ефективност;

iv) повишаване на икономията на 
енергия и на енергийната ефективност;

v) екологосъобразни опаковки; v) намаляване на отпадъците 
чрез по-малко опаковки и 
екологосъобразни опаковки;

vi) здравеопазване и хуманно 
отношение към животните;

vi) здравеопазване и хуманно 
отношение към животните, 
включително устойчиво управление и 
предотвратяване на тропическите и 
зоонозните заболявания;

vii) намаляване на генерирането на 
отпадъци и подобряване на 
използването и управлението на 

vii) намаляване на генерирането на 
емисии и отпадъци и подобряване на 
използването и управлението на 
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вторични продукти и отпадъци; вторични продукти и отпадъци;

viii) подобряване на устойчивостта на 
вредители;

viii) подобряване на устойчивостта на 
културите спрямо вредителите чрез 
насърчаване на интегрирано 
управление на вредителите, 
включително подходящи практики за 
управление и култивиране;

ix) намаляване на рискове и 
въздействие от употребата на 
пестициди;

ix) значително намаляване на 
употребата на пестициди;

ixa) подобряване на устойчивостта 
на животните спрямо болести и 
намаляване на употребата на 
антибиотици;

xi) създаване и поддържане на 
местообитания, благоприятстващи 
биоразнообразието;

xi) създаване и поддържане на 
местообитания, благоприятстващи 
биоразнообразието;

б) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на смекчаване на 
последиците от изменението на климата 
и за адаптация към него;

б) консултантски услуги и 
техническа помощ, по-специално по 
отношение на качеството на 
продукцията, биологичното 
разнообразие и околната среда, 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и адаптация 
към него и борба срещу вредителите и 
болестите по животните;

в) Обучение, включително 
индивидуално обучение и обмен на най-
добри практики;

в) обучение, включително 
индивидуално обучение и обмен на най-
добри практики, по-специално в 
областта на биологичното земеделие, 
курсове за създаване на пермакултура 
и практики за увеличаване на 
въглерода;

г) биологично производство; г) биологично производство;

д) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и складирането на продукти 
от един или повече от секторите, 
посочени в член 40, буква е);

д) действия за повишаване на 
устойчивостта и ефикасността на 
транспорта и складирането на продукти 
от един или повече от секторите, 
посочени в член 40, буква е);

е) популяризиране, комуникация и 
маркетинг, включително действия и 
дейности, насочени по-специално към 
повишаване на осведомеността за 
схемите на Съюза за качество и 
значението на здравословното 
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хранене, както и към 
диверсифициране на пазарите;
ж) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

ж) прилагане на европейските и 
националните схеми за качество;

з) прилагане на системи за 
проследяване и сертифициране, по-
специално наблюдение на качеството на 
продуктите, продавани на крайните 
потребители.

з) прилагане на системи за 
проследяване и сертифициране, по-
специално наблюдение на качеството на 
продуктите, продавани на крайните 
потребители.

2. По отношение на целта, посочена 
в член 59, буква з), в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират един или 
повече от следните видове интервенции:

2. По отношение на целта, посочена 
в член 59, буква з), в своите 
стратегически планове по ОСП 
държавите членки избират един или 
повече от следните видове интервенции:

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

a) учредяване и/или попълване на 
взаимоспомагателните фондове от 
организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

б) инвестиции в материални и 
нематериални активи за по-ефективно 
управление на количествата, пуснати на 
пазара;

в) Колективно складиране на 
продукти, произведени от 
организацията на производителите или 
от членове на организацията на 
производители;

в) колективно складиране на 
продукти, произведени от 
организацията на производителите или 
от членове на организацията на 
производители;

г) презасаждане на овощни 
градини, когато това е необходимо 
поради задължително изкореняване по 
съображения, свързани със здравето на 
човека или растенията, по инструкции 
на компетентния орган на държавата 
членка или за адаптиране към 
измененията на климата;

г) презасаждане на овощни или 
маслинови градини, когато това е 
необходимо поради задължително 
изкореняване по съображения, свързани 
със здравето на човека или растенията, 
по инструкции на компетентния орган 
на държавата членка или за адаптиране 
към измененията на климата;

д) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

д) изтегляне от пазара за свободно 
разпространение или други дестинации;

е) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 

е) събиране на реколтата на зелено, 
състоящо се в прибиране на цялата 
реколта от неузрели, негодни за 
предлагане на пазара продукти в дадена 
площ, които не са били увредени преди 
събирането на реколтата на зелено 
поради климатични причини, болест 
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или друго; или друго;

ж) небране, състоящо се в 
прекратяване на текущия цикъл на 
производство от съответната площ, 
когато продуктът е добре развит и има 
добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;

ж) небране, състоящо се в 
прекратяване на текущия цикъл на 
производство от съответната площ, 
когато продуктът е добре развит и има 
добро, солидно и подходящо за 
продажба качество, с изключение на 
унищожаването на продуктите поради 
климатични събития или болест;

з) застраховане на реколтата и на 
продукцията, което допринася за 
запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че 
бенефициерите предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете.

з) застраховане на реколтата и на 
продукцията, което допринася за 
запазване на доходите на 
производителите, когато има загуби 
вследствие на природни бедствия, 
неблагоприятни климатични явления, 
болести или нашествия от вредители, и 
в същото време гарантира, че всички 
бенефициери предприемат 
необходимите превантивни мерки 
спрямо рисковете. Не се предоставя 
застраховка, ако производителите не 
предприемат активно мерки за 
свеждане до минимум на своите 
рискове.

3. В стратегическите планове по 
ОСП държавите членки избират 
секторите, в които те изпълняват 
видовете интервенция, определена в 
настоящия член. За всеки сектор те 
избират една или повече цели от 
определените в член 59, и видовете 
интервенция, както е определено в 
настоящия член, параграфи 1 и 2. 
Държавите членки определят 
интервенциите за всеки вид 
интервенция. Държавите членки 
обосновават своя избор на сектори, 
цели, видове интервенция и 
интервенции.

3. В стратегическите планове по 
ОСП държавите членки избират 
секторите, в които те изпълняват 
видовете интервенция, определена в 
настоящия член. За всеки сектор те 
избират една или повече цели от 
определените в член 59, и видовете 
интервенция, както е определено в 
настоящия член, параграфи 1 и 2. 
Държавите членки определят 
интервенциите за всеки вид 
интервенция. Държавите членки 
обосновават своя избор на сектори, 
цели, видове интервенция и 
интервенции.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 64
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64 Член 64

Видове интервенции в областта на 
развитието на селските райони

Видове интервенции в областта на 
развитието на селските райони

Видовете интервенции по тази глава са 
следните:

Видовете интервенции по тази глава са 
следните:

a) поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 
управленски задължения;

a) поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 
управленски задължения от полза за 
околната среда;

б) природни или други специфични 
за района ограничения;

б) природни или други специфични 
за района ограничения;

в) специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания;

в) специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от някои задължителни изисквания;

г) инвестиции; г) инвестиции;

д) установяване на млади 
земеделски стопани и помощ за 
стартиране на стопанска дейност в 
селските райони;

д) установяване на млади 
земеделски стопани, стартиране на 
стопанска дейност в селските райони и 
устойчиво развитие на 
предприятията;

е) инструменти за управление на 
риска;

е) инструменти за управление на 
риска;

ж) сътрудничество; ж) сътрудничество;

з) обмен на знания и информация. з) обмен на знания и информация.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 65 Член 65

Поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 

задължения, свързани с управлението

Поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 

управленски задължения от полза за 
околната среда

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащане за поети задължения 
в областта на околната среда, климата и 

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащане за поети задължения 
в областта на околната среда, климата и 
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други задължения, свързани с 
управлението, съгласно условията, 
установени в настоящия член, и както е 
предвидено в стратегическите им 
планове по ОСП.

други задължения, свързани с 
управлението от полза за околната 
среда, съгласно условията, установени в 
настоящия член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки включват 
задължания в областта на 
агроекологията и климата.

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки включват 
задължения в областта на 
агроекологията и климата съгласно член 
6, параграф 1, букви г), д) и е). В 
съответствие с член 86, параграф 2, 
алинея втора за тези задължения са 
предвидени 40% от средствата от 
ЕЗФРСР.

3. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането по този вид 
интервенции, наличен в рамките на 
техните територии, съобразно своите 
конкретни национални, регионални или 
местни нужди и приоритети.

3. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането по този вид 
интервенции, наличен в рамките на 
техните територии, съобразно своите 
конкретни национални, регионални или 
местни нужди.

4. Държавите членки отпускат 
плащания на земеделски стопани и 
други бенефициери, които доброволно 
поемат задължения в областта на 
управлението, които се смята, че имат 
благотворно въздействие за постигането 
на специфичните цели по ОСП, 
установени в член 6, параграф 1.

4. Държавите членки отпускат 
плащания на земеделски стопани или 
групи от земеделски стопани и други 
бенефициери, които доброволно поемат 
задължения в областта на управлението, 
за които се смята, че имат благотворно 
въздействие и са насочени към 
постигането на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е), или които подобряват 
хуманното отношение към 
животните. 

5. В рамките на този вид 
интервенции държавите членки 
предоставят само плащания, покриващи 
задължения, които:

5. В рамките на този вид 
интервенции за селскостопански 
области държавите членки предоставят 
само плащания, покриващи задължения, 
които не водят до двойно 
финансиране, по отношение на което 
се отпускат плащания съгласно 
настоящия регламент, и които:

a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 от 
настоящия дял;

a) надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние, 
установени съгласно глава 1, раздел 2 от 
настоящия дял;
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б) надхвърлят минималните 
изисквания за използване на торове и на 
продукти за растителна защита, хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза;

б) надхвърлят минималните 
изисквания за използване на торове и на 
продукти за растителна защита, хуманно 
отношение към животните, както и 
други задължителни изисквания, 
установени в националното право и в 
правото на Съюза;

в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а);

в) надхвърлят условията, 
установени за поддръжката на 
земеделските площи в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а);

г) са различни от задълженията, за 
които са предоставени плащания 
съгласно член 28.

г) са различни от задълженията, за 
които са предоставени плащания 
съгласно член 28, или ги допълват.

6. Държавите членки компенсират 
бенефициерите за направените разходи 
и за пропуснати приходи, произтичащи 
от поетите задължения. Когато е 
необходимо, те могат да покриват и 
разходите по сделките. В надлежно 
обосновани случаи държавите членки 
могат да предоставят подпомагане под 
формата на фиксирано или еднократно 
плащане. Плащанията се отпускат 
годишно.

6. Държавите членки компенсират 
бенефициерите за направените разходи 
и за пропуснати приходи, произтичащи 
от поетите задължения. Държавите 
членки могат да увеличат 
компенсацията с допълнителна 
премия за осигуряване на обществени 
блага въз основа на 
недискриминационни критерии и на 
показателите, определени съгласно 
настоящия регламент, за да 
предлагат ефективен стимул за 
участие. Когато е необходимо, те могат 
да покриват и разходите по сделките. В 
надлежно обосновани случаи държавите 
членки могат да предоставят 
подпомагане под формата на фиксирано 
или еднократно плащане. Плащанията 
се отпускат годишно.

7. Държавите членки могат да 
популяризират и подкрепят колективни 
схеми и ориентирани към резултати 
схеми за плащания за насърчаване на 
земеделските стопани да постигнат 
значително подобрение на качеството на 
околната среда в по-широк мащаб и по 
измерим начин.

7. Държавите членки могат да 
популяризират и подкрепят колективни 
схеми и ориентирани към резултати 
схеми за плащания за насърчаване на 
земеделските стопани или групите от 
земеделски стопани да постигнат 
значително подобрение на качеството на 
околната среда в по-широк мащаб и по 
измерим начин.

8. Задълженията се поемат за 
период от пет до седем години. В своите 
стратегически планове по ОСП обаче 
държавите членки могат да определят 
по-дълъг период за определени видове 

8. Задълженията се поемат за 
период от пет до седем години. В своите 
стратегически планове по ОСП обаче 
държавите членки могат да определят 
по-дълъг период за определени видове 
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задължения, включително чрез 
предвиждане на ежегодно удължаване 
след изтичане на първоначалния период, 
когато това е необходимо с оглед 
постигането или запазването на 
търсените ползи за околната среда. В 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи и за нови поети задължения, 
непосредствено следващи 
задължението, изпълнено в 
първоначалния период, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
период в своите стратегически планове 
по ОСП.

задължения, включително чрез 
предвиждане на ежегодно удължаване 
след изтичане на първоначалния период, 
когато това е необходимо с оглед 
постигането или запазването на 
търсените ползи за околната среда. В 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи и за нови поети задължения, 
непосредствено следващи 
задължението, изпълнено в 
първоначалния период, държавите 
членки могат да определят по-кратък 
период в своите стратегически планове 
по ОСП.

9. Когато подпомагането по този 
вид интервенции се предоставя за 
задължения в областта на 
агроекологията и климата, за 
задължения за преминаване към 
биологично земеделие или за запазване 
на практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/2007, и за екологични услуги и 
услуги във връзка с климата в 
горското стопанство, държавите 
членки установяват плащане на хектар.

9. Когато подпомагането по този 
вид интервенции се предоставя за 
задължения в областта на 
агроекологията и климата, за 
задължения за преминаване към 
биологично земеделие или за запазване 
на практиките и методите за биологично 
земеделие, определени в Регламент (ЕО) 
№ 834/2007, държавите членки 
установяват плащане на хектар или на 
стопанство.

9а. По отношение на помощта за 
биологично земеделие по силата на 
настоящия член плащанията се 
извършват на истински земеделски 
стопани, определени в член 4, 
параграф 1, буква г).

10. Държавите членки гарантират, че 
лицата, извършващи операции по този 
вид интервенции, имат достъп до 
необходимите знания и информация, 
необходими за изпълнението на тези 
операции.

10. Държавите членки гарантират, че 
лицата, извършващи операции по този 
вид интервенции, имат достъп до 
необходимите знания и информация, 
необходими за изпълнението на тези 
операции.

11. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 28.

11. Държавите членки гарантират, че 
интервенциите съгласно настоящия 
член са съгласувани с тези, 
предоставени съгласно член 28.

Изменение 127

Предложение за регламент
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Член 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 66 заличава се
Природни ограничения или други 

специфични за района ограничения
1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка с 
природни или други специфични за 
района ограничения при условията, 
установени в настоящия член, и 
както е уточнено допълнително в 
стратегическите им планове по ОСП 
с цел да допринесат за постигането 
на специфичните цели, посочени в 
член 6, параграф 1.
2. Тези плащания се отпускат на 
истински земеделски стопани във 
връзка с райони, определени съгласно 
член 32 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013.
3. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част 
от допълнителните разходи и 
пропуснати приходи, свързани с 
природни или други специфични за 
района ограничения в съответния 
район.
4. Допълнителните разходи и 
пропуснати приходи, както е 
посочено в параграф 3, се изчисляват 
във връзка с природните или другите 
специфични за района ограничения в 
сравнение с райони, които не са с 
природни или други специфични за 
района ограничения.
5. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

Обосновка

Преместване в първия стълб (член 28а, нов).
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Изменение 128

Предложение за регламент
Член 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67 Член 67

Специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от някои 

задължителни изисквания

Специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от някои 

задължителни изисквания

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка със 
специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от изпълнението 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 
или Директива 2000/60/ЕО при 
условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
в стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащания във връзка със 
специфични за района неблагоприятни 
аспекти, произтичащи от изпълнението 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 
или Директива 2000/60/ЕО при 
условията, установени в настоящия 
член, и както е уточнено допълнително 
в стратегическите им планове по ОСП с 
цел да допринесат за постигането на 
специфичните цели, посочени в член 6, 
параграф 1.

2. Тези плащания могат да бъдат 
отпуснати на земеделски стопани, 
собственици на гори и на други лица, 
стопанисващи земи, в райони с 
неблагоприятни аспекти, посочени в 
параграф 1.

2. Тези плащания могат да бъдат 
отпуснати на земеделски стопани, групи 
от земеделски стопани, собственици 
на гори и групи от горски стопани. В 
надлежно обосновани случаи те 
могат също да бъдат отпуснати на 
други лица, стопанисващи земи в 
райони с неблагоприятни аспекти, 
посочени в параграф 1.

3. При определянето на райони с 
неблагоприятни аспекти държавите 
членки могат да включат следните 
области:

3. При определянето на райони с 
неблагоприятни аспекти държавите 
членки могат да включат следните 
области:

a) селскостопанските и горските 
райони по „Натура 2000“, определени 
по реда на директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО;

a) селскостопанските и горските 
райони по „Натура 2000“, определени 
по реда на директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО;

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 

б) други определени защитени 
природни зони с екологични 
ограничения по отношение на селското 
стопанство или горите, които 
допринасят за прилагане на член 10 от 
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Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не 
надхвърлят 5 % от районите, 
определени по „Натура 2000“, които 
попадат в нейния териториален обхват;

Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не 
надхвърлят 5% от районите, определени 
по „Натура 2000“, които попадат в 
нейния териториален обхват;

в) селскостопански райони, 
включени в плановете за управление на 
речните басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО.

в) селскостопански райони, 
включени в плановете за управление на 
речните басейни съгласно 
Директива 2000/60/ЕО;
ва) райони с висока природна 
стойност, които попадат извън 
обхвата на областите, посочени в 
букви а), б) и в).

4. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани със специфични за 
района неблагоприятни аспекти в 
съответния район.

4. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за всички или за част от 
допълнителните разходи и пропуснати 
приходи, свързани със специфични за 
района неблагоприятни аспекти в 
съответния район.

5. Допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи, както е посочено 
в параграф 4, се изчисляват:

5. Допълнителните разходи и 
пропуснатите приходи, както е посочено 
в параграф 4, се изчисляват:

a) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО, по отношение на 
неблагоприятните аспекти, 
произтичащи от изискванията, които 
надхвърлят съответните стандарти за 
добро земеделско и екологично 
състояние, определено в глава 1, раздел 
2 от настоящия дял от настоящия 
регламент, както и условията, 
установени за поддръжка на 
земеделските площи, в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент;

a) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 
2009/147/ЕО, по отношение на 
неблагоприятните аспекти, 
произтичащи от изискванията, които 
надхвърлят съответните стандарти за 
добро земеделско и екологично 
състояние, определено в глава 1, раздел 
2 от настоящия дял от настоящия 
регламент, както и условията, 
установени за поддръжка на 
земеделските площи, в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент;

б) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, 
по отношение на неблагоприятните 
аспекти, произтичащи от изискванията, 
които надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление, с изключение на ЗИУ 2, и 
стандарти за добро земеделско и 
екологично състояние, определени в 

б) във връзка с ограниченията, 
произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, 
по отношение на неблагоприятните 
аспекти, произтичащи от изискванията, 
които надхвърлят съответните 
законоустановени изисквания за 
управление, с изключение на ЗИУ 1, и 
стандарти за добро земеделско и 
екологично състояние, определени в 
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глава 1, раздел 2 от настоящия дял, 
както и условията, установени за 
поддръжка на земеделските площи в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
а) от настоящия регламент.

глава 1, раздел 2 от настоящия дял, 
както и условията, установени за 
поддръжка на земеделските площи в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
а) от настоящия регламент.

6. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

6. Плащанията се предоставят 
годишно за хектар площ.

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68 Член 68

Инвестиции Инвестиции

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за инвестиции 
при условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за инвестиции 
при условията, установени в настоящия 
член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Подпомагането за горското 
стопанство е въз основата на план за 
управление на горите или еквивалентен 
инструмент.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за материални и/или 
нематериални инвестиции, които 
допринасят за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6, за които може да се докаже, 
че не вредят на околната среда. 
Подпомагането за горското стопанство е 
въз основата на план за управление на 
горите или еквивалентен инструмент.

3. Държавите членки изготвят 
списък на недопустимите инвестиции и 
категориите разходи, като включват 
най-малко следното:

3. Държавите членки изготвят 
списък на недопустимите инвестиции и 
категориите разходи, като включват 
най-малко следното:

a) закупуване на права за 
селскостопанска продукция;

a) закупуване на права за 
селскостопанска продукция;

б) закупуване на права за 
получаване на плащане; 

б) закупуване на права за 
получаване на плащане; 

в) закупуване на земя, с изключение 
на закупуване на земя за опазване на 
околната среда или закупена земя от 

в) закупуване на земя, с изключение 
на закупуване на земя за опазване на 
околната среда или закупена земя от 
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млади земеделски стопани посредством 
използването на финансови 
инструменти;

млади земеделски стопани посредством 
използването на финансови 
инструменти;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития;

г) закупуване на животни, 
едногодишни растения и тяхното 
засаждане, различно от закупуване с цел 
възстановяване на земеделския или 
горския потенциал след природни 
бедствия и катастрофични събития и с 
цел защита на стадата срещу 
хищници и на животните, 
използвани вместо машини на трудни 
терени за опазване на ландшафта;

д) лихви по дългове, с изключение 
свързани с безвъзмездни средства, 
отпуснати под формата на лихвени 
субсидии или субсидии за гаранционни 
такси;

д) лихви по дългове, с изключение 
свързани с безвъзмездни средства, 
отпуснати под формата на лихвени 
субсидии или субсидии за гаранционни 
такси;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не са съвместими с 
постигането на добро състояние на 
водните обекти, както е определено в 
член 4, параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, включително разрастване 
на напоителните системи, което засяга 
водни басейни, чийто статус е 
определен като незадоволителен в 
съответния план за управление на 
речния басейн;

е) инвестиции в напоителни 
системи, които не водят до нетно 
намаляване на водата, използвана за 
напояване в този водосборен басейн, и 
не са съвместими с постигането на 
добро състояние на водните обекти, 
както е определено в член 4, параграф 1 
от Директива 2000/60/ЕО, включително 
разрастване на напоителните системи, 
което засяга водни басейни, чийто 
статус е определен като 
незадоволителен в съответния план за 
управление на речния басейн;

ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, които не са част от 
стратегиите за местно развитие; 

ж) инвестиции в големи 
инфраструктури, които не са част от 
стратегиите за местно развитие; 

з) инвестиции в залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване.

з) инвестиции в залесяване и 
възстановяване на горите, които не са 
съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите, разработени в 
общоевропейските насоки за залесяване 
и повторно залесяване;
за) инвестиции в стопанства за 
интензивно животновъдство и в 
инфраструктура, които не отговарят 
на препоръките за добро хуманно 
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отношение към животните и на 
принципите, съдържащи се в 
Директива 98/58/ЕО;
зб) инвестиции в биоенергийни 
продукти, които не съответстват на 
критериите за устойчивост, 
определени в Директива (ЕС) 
2018/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета1а.

Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея 
не се прилагат, когато подпомагането се 
предоставя посредством финансови 
инструменти.

Букви а), б) и ж) от първа алинея не се 
прилагат, когато подпомагането се 
предоставя посредством финансови 
инструменти.

4. Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от 
75% от допустимите разходи.

4. Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от 
75% от допустимите разходи.

Максималното подпомагане може да 
бъде увеличено за следните инвестиции:

Максималното подпомагане може да 
бъде увеличено за следните инвестиции:

a) залесяване и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

a) залесяване, регенериране на 
агролесовъдни системи и инвестиции в 
непроизводствени дейности, свързани 
със специфичните цели в областта на 
околната среда и климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

б) инвестиции в основни услуги в 
селските райони;

б) инвестиции в основни услуги в 
селските райони;

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал 
след природни бедствия или 
катастрофични събития и инвестиции в 
подходящи превантивни действия за 
гори и селски райони.

в) инвестиции във възстановяването 
на земеделски или горски потенциал 
след пожари и други природни 
бедствия или катастрофични събития и 
инвестиции в подходящи превантивни 
действия за гори и селски райони.

__________________
1а Директива (ЕС) 2018/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
на използването на енергия от 
възобновяеми източници (ОВ L 328, 
21.12.2018 г., стр. 82).

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 69 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Установяване на млади земеделски 
стопани и помощ за стартиране на 
стопанска дейност в селските райони

Установяване на млади земеделски 
стопани, стартиране на стопанска 
дейност в селските райони и устойчиво 
развитие на предприятията 

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки 
гарантират, че посочените в 
настоящия член интервенции се 
разпределят по начин, който 
допринася за постигането на 
равенство между половете в селските 
райони.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70 Член 70

Инструменти за управление на риска Инструменти за управление на риска

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за инструменти за 
управление на риска, установени в 
настоящия член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

1. Държавите членки предоставят 
подпомагане за инструменти за 
управление на риска, установени в 
настоящия член, и както е предвидено в 
стратегическите им планове по ОСП.

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 

2. Държавите членки предоставят 
подпомагане по този вид интервенции с 
цел насърчаване на инструментите за 
управление на риска, които помагат на 
истинските земеделските стопани при 
управлението на рисковете, свързани с 
производството и с доходите, свързани с 
тяхната селскостопанска дейност, които 
са извън техния контрол и които 
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допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

допринасят за постигане на 
специфичните цели, посочени в член 6.

3. По-конкретно държавите членки 
могат да предоставят следното 
подпомагане:

3. По-конкретно държавите членки 
могат да предоставят следното 
подпомагане:

a) финансов принос за премиите по 
застрахователните схеми;

a) финансов принос за премиите по 
застрахователните схеми;

б) финансов принос във 
взаимоспомагателни фондове, 
включително административните 
разходи по създаването им;

б) финансов принос във 
взаимоспомагателни фондове, 
включително административните 
разходи по създаването им;

4. държавите членки определят 
следните условия за допустимост:

4. Държавите членки определят 
следните условия за допустимост:

a) видовете и обхвата на 
допустимите застрахователни схеми и 
взаимоспомагателни фондове;

a) видовете и обхвата на 
допустимите застрахователни схеми и 
взаимоспомагателни фондове;

б) методиката за изчисляване на 
загубите и факторите, водещи до 
компенсации;

б) методиката за изчисляване на 
загубите и факторите, водещи до 
компенсации;

в) правилата за създаването и 
управление на взаимоспомагателните 
фондове.

в) правилата за създаването и 
управление на взаимоспомагателните 
фондове.

5. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането се предоставя само за 
покриване на загуби на стойност поне 
20% от средногодишната продукция или 
доход на даден земеделски стопанин за 
предшестващия тригодишен период или 
от усреднения размер на база три 
години от предшестващия петгодишен 
период, като се изключват годините с 
най-високия и най-ниския показател.

5. Държавите членки гарантират, че 
подпомагането се предоставя само за 
покриване на загуби на стойност поне 
20% от средногодишната продукция или 
доход на даден земеделски стопанин за 
предшестващия тригодишен период или 
от усреднения размер на база три 
години от предшестващия петгодишен 
период, като се изключват годините с 
най-високия и най-ниския показател.

6. Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от 
70% от допустимите разходи.

6. Държавите членки ограничават 
подпомагането до максимален размер от 
70% от допустимите разходи.

7. Държавите членки правят 
необходимото да се избягва 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбинирането на интервенциите по 
настоящия член с други публични или 
частни схеми за управление на риска.

7. Държавите членки правят 
необходимото да се избягва 
свръхкомпенсация в резултат на 
комбинирането на интервенциите по 
настоящия член с други публични или 
частни схеми за управление на риска.
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Изменение 133

Предложение за регламент
Член 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71 Член 71

Сътрудничество Сътрудничество

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
сътрудничество при условията, 
посочени в настоящия член, и както е 
допълнително уточнено в 
стратегическите им планове по ОСП за 
подготовка и изпълнение на проекти на 
оперативните групи на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост, както е посочено в 
член 114 и в LEADER, посочено в член 
25 от Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби], и за 
насърчаване на схемите за качество, 
организациите на производителите или 
групите на производителите или други 
форми на сътрудничество.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за 
сътрудничество при условията, 
посочени в настоящия член, и съгласно 
допълнителните уточнения в 
стратегическите си планове по ОСП за 
подготовка и изпълнение на проекти на 
оперативните групи в рамките на 
европейското партньорство за иновации 
(ЕПИ) за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 114, и воденото от 
общностите местно развитие в 
рамките на LEADER съгласно 
определението в член 25 от Регламент 
(ЕС) [Регламента за общоприложимите 
разпоредби], както и за насърчаване на 
схемите за качество, организациите на 
производителите или групите на 
производителите или други форми на 
сътрудничество.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за насърчаване на форми 
на сътрудничество, с който се 
ангажират поне два субекта и който 
допринася за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6.

2. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане по този вид 
интервенции за насърчаване на форми 
на сътрудничество, с който се 
ангажират поне два субекта и който 
допринася за постигането на 
специфичните цели, установени в 
член 6.

3. По този вид интервенции 
държавите членки могат да обхващат 
разходи, свързани с всички аспекти на 
сътрудничеството. 

3. По този вид интервенции 
държавите членки могат да обхващат 
разходи, свързани с всички аспекти на 
сътрудничеството. 

4. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането като обща 
сума, която покрива разходите за 
сътрудничество, и разходите по 
изпълнени проекти и операции, или те 

4. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагането като обща 
сума, която покрива разходите за 
сътрудничество, и разходите по 
изпълнени проекти и операции, или те 
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могат да покриват само разходите за 
сътрудничество и да използват 
средствата от други видове 
интервенции, инструменти за 
подпомагане на на равнище на Съюза и 
на национално равнище за изпълнение 
на проекти. 

могат да покриват само разходите за 
сътрудничество и да използват 
средствата от други видове 
интервенции, инструменти за 
подпомагане на равнище на Съюза и на 
национално равнище за изпълнение на 
проекти. 

5. Когато подпомагането се 
изплаща като обща сума, държавите 
членки гарантират, че правилата и 
изискванията на Съюза, свързани с 
подобни действия, обхванати от други 
видове интервенции, са спазени. Този 
параграф не се прилага за LEADER, 
посочена в член 25 от Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби] като водено от общностите 
местно развитие.

5. Когато подпомагането се 
изплаща като обща сума, държавите 
членки гарантират, че правилата и 
изискванията на Съюза, свързани с 
подобни действия, обхванати от други 
видове интервенции, са спазени. Този 
параграф не се прилага за LEADER, 
посочена в член 25 от Регламент (ЕС) 
[Регламента за общоприложимите 
разпоредби] като водено от общностите 
местно развитие.

6. Посредством този вид 
интервенция държавите членки не 
подпомагат сътрудничество само с 
участието на научноизследователски 
организации.

6. Посредством този вид 
интервенция държавите членки не 
подпомагат сътрудничество само с 
участието на научноизследователски 
организации.

7. За сътрудничество във връзка с 
наследяване на земеделско стопанство 
държавите членки могат да предоставят 
подпомагане само на земеделски 
стопани, които са навършили 
пенсионната възраст съгласно 
националното законодателство.

7. При сътрудничеството във 
връзка с наследяване на земеделски 
стопанства и с допълнителната цел 
да се насърчава приемствеността 
между поколенията на равнище 
земеделски стопанства държавите 
членки могат да предоставят 
подпомагане единствено на земеделски 
стопани, които са навършили 
пенсионната възраст съгласно 
националното законодателство.

8. Държавите членки ограничават 
подкрепата за максимален период от 
седем години, освен за съвместни 
действия в областта на околната среда и 
климата в надлежно обосновани случаи 
за постигане на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

8. Държавите членки ограничават 
подкрепата за максимален период от 
седем години, освен за съвместни 
действия в областта на околната среда и 
климата в надлежно обосновани случаи 
за постигане на специфичните цели, 
свързани с опазването на околната среда 
и във връзка с климата, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е). 
Държавите членки не подпомагат 
интервенции, които оказват 
отрицателно въздействие върху 
околната среда.
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8a. Воденото от общностите 
местно развитие в рамките на 
инициативата LEADER, посочено в 
параграф 1, предвижда активното и 
водещо участие на 
селскостопанските и/или 
горскостопанските предприятия.

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за обмен на 
знания и информация в областта на 
селското и горското стопанство и 
стопанската дейност в селските райони 
съгласно условията, установени в 
настоящия член, и както е допълнително 
е уточнено в стратегическите им 
планове по ОСП.

1. Държавите членки могат да 
предоставят подпомагане за обмен на 
знания и информация в областта на 
селското и горското стопанство, 
агролесовъдството и стопанската 
дейност в селските райони съгласно 
условията, установени в настоящия 
член, и както е допълнително уточнено 
в стратегическите им планове по ОСП.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При избора на операции 
управляващите органи гарантират 
устойчивостта на планираните 
интервенции в дългосрочен план по 
отношение на климата, опазването 
на околната среда и биологичното 
разнообразие. 

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 86
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86 Член 86

Минимален и максимален размер на 
разпределените финансови средства

Минимален и максимален размер на 
разпределените финансови средства

1. Най-малко 5 % от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическите планове по ОСП, както 
е посочено в приложение IX, се запазват 
за LEADER, посочена в член 25 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби] като 
водено от общностите местно 
развитие.

1. Най-малко 5% от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическите планове по ОСП, както 
е посочено в приложение IX, се запазват 
за воденото от общностите местно 
развитие в рамките на LEADER 
съгласно определението в член 25 от 
Регламент (ЕС) [Регламента за 
общоприложимите разпоредби].

2. Най-малко 30 % от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
установено в приложение IX, се 
запазва за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66.

2. Най-малко 40% от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР за 
стратегическия план по ОСП, както е 
посочено в приложение IX, се запазват 
за интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и с 
климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е) от 
настоящия регламент, с изключение на 
интервенциите, основани на член 66. 
Най-малко 30% от общия размер на 
приноса на ЕФГЗ за стратегическия 
план по ОСП, както е посочено в 
приложение IV, се запазват за 
схемите за климата и околната 
среда, посочени в член 28.
Всяка държава членка определя 
минимална сума, която се запазва за 
подпомагане на постигането на 
специфичната цел, посочена в член 6, 
параграф 1, буква е). Тя трябва да бъде 
изчислена въз основа на SWOT анализа 
и установяването на потребностите, 
свързани с приоритетните видове и 
местообитанията, като част от 
приоритетната рамка за действие, 
предвидена в Директива 92/43/ЕИО и 
Директива 2009/147/ЕО. Тази сума се 
използва за мерките, посочени в 
член 65, член 67 и член 68, параграф 4, 
буква a) от настоящия регламент, и 
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за подпомагане на стратегически 
проекти за природата, определени в 
[Регламента LIFE], в съответствие с 
параграф 7 от настоящия член.

Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

Първата алинея не се прилага за най-
отдалечените региони.

3. Най-много 4 % от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР, както е 
установено в приложение IX, могат да 
се използват за финансиране на 
действия, свързани с предоставянето на 
техническа помощ по инициатива на 
държавите членки, посочени в член 112.

3. Най-много 4% от общия размер 
на приноса на ЕЗФРСР, както е 
установено в приложение IX, могат да 
се използват за финансиране на 
действия, свързани с предоставянето на 
техническа помощ по инициатива на 
държавите членки, посочени в член 112.

Приносът на ЕЗФРСР може да бъде 
увеличен до 6% за стратегическите 
планове по ОСП, когато общият размер 
на подпомагането от Съюза за развитие 
на селските райони е до 90 милиона 
евро. 

Приносът на ЕЗФРСР може да бъде 
увеличен до 6% за стратегическите 
планове по ОСП, когато общият размер 
на подпомагането от Съюза за развитие 
на селските райони е до 90 милиона 
евро. 

Техническата помощ се възстановява 
под формата на финансиране с единна 
ставка съгласно член 125, параграф 1, 
буква д) от Регламент (ЕС/Евратом.../... 
[новия Финансов регламент] в рамките 
на междинните плащания съгласно 
член 30 от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП]. 
Тази единна ставка представлява 
процент от общите декларирани 
разходи, определен в стратегическия 
план по ОСП за техническа помощ.

Техническата помощ се възстановява 
под формата на финансиране с единна 
ставка съгласно член 125, параграф 1, 
буква д) от Регламент (ЕС/Евратом.../... 
[новия Финансов регламент] в рамките 
на междинните плащания съгласно 
член 30 от Регламент (ЕС) 
[хоризонталния регламент за ОСП]. 
Тази единна ставка представлява 
процент от общите декларирани 
разходи, определен в стратегическия 
план по ОСП за техническа помощ.

4. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение X, се запазва за принос за 
постигането на специфичната цел 
„привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, предвидено в 
член 6, параграф 1, буква ж). Въз основа 
на анализа на положението по 
отношение на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите („SWOT 
анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да се 
обърне внимание, сумата се използва за 
следните видове интервенции: 

4. За всяка държава членка 
минималният размер, установен в 
приложение X, се запазва за принос за 
постигането на специфичната цел 
„привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, предвидено в 
член 6, параграф 1, буква ж). Въз основа 
на анализа на положението по 
отношение на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите („SWOT 
анализ“) и набелязване на 
потребностите, на които трябва да се 
обърне внимание, сумата се използва за 
следните видове интервенции: 
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a) допълнително подпомагане на 
доходите за млади земеделски 
производители, както е предвидено в 
член 27;

a) допълнително подпомагане на 
доходите за млади земеделски 
производители, както е предвидено в 
член 27;

б) установяването на млади 
стопани, посочено в член 69.

б) установяването на млади 
стопани, посочено в член 69.

5. Примерните разпределени 
финансови средства за интервенции за 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите, посочени в 
дял III, глава ІІ, раздел 2, подраздел 1, се 
ограничават до най-много 10 % от 
сумите, установени в приложение VII.

5. Примерните разпределени 
финансови средства за интервенции за 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите, посочени в 
дял III, глава ІІ, раздел 2, подраздел 1, се 
ограничават до най-много 10% от 
сумите, установени в приложение VII.

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
съответствие с член 53, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за целите 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 13% от своя 
годишен национален таван, установен в 
приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да използват 
за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 10 % от сумата, 
установена в приложение VII. 
Полученият процент не надвишава 
процента, одобрен от Комисията, за 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки, които, в 
съответствие с член 53, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № 1307/2013 и за целите 
на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, са 
използвали повече от 13% от своя 
годишен национален таван, установен в 
приложение II към посочения 
регламент, могат да решат да използват 
за целите на обвързаното с 
производството подпомагане на 
доходите над 10% от сумата, установена 
в приложение VII. Полученият процент 
не надвишава процента, одобрен от 
Комисията, за доброволното обвързано 
с производството подпомагане по 
отношение на референтната 2018 
година.

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишамащ стойността 10 
%, се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Процентът, посочен в първа алинея, 
може да се увеличи с максимум 2%, при 
условие че сумата, съответстваща на 
процента, надвишаващ стойността 10%, 
се разпределя за подпомагане за 
протеинови култури съгласно дял III, 
глава II, раздел 2, подраздел 1.

Сумата, включена в одобрения 
стратегически план по ОСП, 
произтичащ от прилагането на първа и 
втора алинея, е задължителна.

Сумата, включена в одобрения 
стратегически план по ОСП, 
произтичащ от прилагането на първа и 
втора алинея, е задължителна.

6. Без да се засягат разпоредбите на 
член 15 от Регламент (ЕС) 

6. Без да се засягат разпоредбите на 
член 15 от Регламент (ЕС) 
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[хоризонталния регламент за ОСП], 
максималната сума, която може да бъде 
предоставена на държава членка преди 
прилагането на член 15 от настоящия 
регламент съгласно дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1 от настоящия 
регламент за дадена календарна година, 
не надвишава сумите, определени 
стратегическия план по ОСП в 
съответствие с параграф 6.

[хоризонталния регламент за ОСП], 
максималната сума, която може да бъде 
предоставена на държава членка преди 
прилагането на член 15 от настоящия 
регламент съгласно дял III, глава ІІ, 
раздел 2, подраздел 1 от настоящия 
регламент за дадена календарна година, 
не надвишава сумите, определени 
стратегическия план по ОСП в 
съответствие с параграф 6.

7. В своите стратегически планове 
държавите членки могат да решат да 
използват част от разпределените по 
ЕЗФРСР средства като лост за 
уравновесяване на подпомагането и 
увеличаване на интегрираните 
стратегически проекти за природата, 
както е определено съгласно 
[регламента LIFE] и за финансиране на 
действия по отношение на 
трансграничната мобилност с учебна 
цел на лица, заети в областта на 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, с акцент върху 
младите земеделски стопани в 
съответствие с [Регламента за 
програмата „Еразъм“].

7. В своите стратегически планове 
държавите членки могат да решат да 
използват част от разпределените по 
ЕЗФРСР средства като лост за 
уравновесяване на подпомагането и 
увеличаване на интегрираните 
стратегически проекти за природата, 
както е определено съгласно 
[регламента LIFE] и за финансиране на 
действия по отношение на 
трансграничната мобилност с учебна 
цел на лица, заети в областта на 
селското стопанство и развитието на 
селските райони, с акцент върху 
младите земеделски стопани в 
съответствие с [Регламента за 
програмата „Еразъм“].

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 87 Член 87

Проследяване на разходите за дейности 
в областта на климата

Проследяване на разходите за дейности 
в областта на околната среда и климата

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки, 
Комисията извършва оценка на приноса 
на политиката към целите по отношение 
на изменението на климата чрез 
използването на проста и обща 
методология.

1. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите членки, 
Комисията извършва оценка на приноса 
на политиката към целите по отношение 
на околната среда и изменението на 
климата чрез използването на проста, 
подходяща, прецизна и обща 
методология. Комисията редовно 
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докладва за напредъка по отношение 
на интегрирането на действия в 
областта на околната среда и 
климата, включително за размера на 
разходите. Констатациите се 
представят в рамките на годишния 
преглед, предвиден в член 122.

2. Приносът към целевата стойност 
за разхода се изчислява посредством 
прилагането на специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това дали 
подпомагането предлага значителен или 
умерен принос към целите, свързани с 
изменението на климата. Тези 
коефициенти са, както следва:

2. Приносът към целевата стойност 
за разхода се изчислява посредством 
прилагането на специални коефициенти, 
диференцирани въз основа на това дали 
подпомагането предлага значителен или 
умерен принос към целите, свързани с 
околната среда и изменението на 
климата, и се допълва от системата 
на Съюза от параметри за климата. 
Тези коефициенти са, както следва:

a) 40% за разходите съгласно 
основното подпомагане на доходите за 
устойчивост и допълнителното 
подпомагане на доходите, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздели 2 
и 3;

a) 30% за разходите съгласно 
основното подпомагане на доходите за 
устойчивост и допълнителното 
подпомагане на доходите, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздели 2 
и 3;

б) 100% за разходите по схеми за 
климата и околната среда, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздел 4;

б) 100% за разходите по схеми за 
климата и околната среда, посочени в 
дял III, глава II, раздел II, подраздел 4;

в) 100% за разходите за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 2, първа алинея; г)

в) 100% за разходите за 
интервенциите, посочени в член 86, 
параграф 2, първа алинея; г)

г) 40% за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

г) 40% за разходите за природни 
или други специфични за района 
ограничения, посочени в член 66.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 138, 
чрез които настоящият регламент се 
допълва с методологии за 
проследяване на интегрирането и 
извършването на оценки на 
прогнозираните разходи, свързани с 
целите по отношение на околната 
среда, включително биологичното 
разнообразие. Комисията адаптира 
специфичните корекционни 
коефициенти за разходите във връзка 
с изменението на климата, за да се 
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вземат предвид новите методологии и 
диференциацията на разходите за 
околната среда.

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В своя стратегически план по 
ОСП държавите членки установяват 
примерни разпределени финансови 
средства за всяка интервенция. За всяка 
интервенция увеличаването на 
планираната единична сума, без да се 
прилагат процентът на вариация, 
посочен в член 89, и планираните 
крайни продукти, се равнява на тези 
примерни разпределени финансови 
средства.

1. В своя стратегически план по 
ОСП държавите членки установяват 
примерни разпределени финансови 
средства за всяка интервенция в 
съответствие с член 28, параграф 1 и 
член 86, параграф 2. За всяка 
интервенция увеличаването на 
планираната единична сума, без да се 
прилагат процентът на вариация, 
посочен в член 89, и планираните 
крайни продукти, се равнява на тези 
примерни разпределени финансови 
средства.

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) необвързани с производството 
директни плащания и обвързано с 
производството подпомагане на 
доходите, посочено в дял IIІ, глава II;

a) необвързани с производството 
директни плащания, с изключение на 
схемите за климата и околната 
среда, посочени в член 28, и обвързано 
с производството подпомагане на 
доходите, посочено в дял IIІ, глава II;

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 90
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 90 Член 90

Гъвкавост между разпределените 
средства за директни плащания и 

разпределените средства по ЕЗФРСР

Гъвкавост между разпределените 
средства за директни плащания и 

разпределените средства по ЕЗФРСР

1. Като част от предложението за 
своя стратегически план по ОСП, 
посочено в член 106, параграф 1, 
държавите членки могат да решат да 
прехвърлят:

1. Като част от предложението за 
своя стратегически план по ОСП, 
посочено в член 106, параграф 1, 
държавите членки могат да решат да 
прехвърлят:

a) до 15% от разпределените 
средства под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
след приспадане на разпределените 
средства за памук, посочени в 
приложение VI, за дадени календарни 
години от 2021 г. до 2026 г. към 
разпределените за държава членка 
средства от ЕЗФРСР за финансови 
години 2022 г.—2027 г.; или

a) до 15% от разпределените 
средства под формата на директни 
плащания, установени в приложение IV, 
след приспадане на разпределените 
средства за памук, посочени в 
приложение VI, за дадени календарни 
години от 2021 г. до 2026 г. към 
разпределените за държава членка 
средства от ЕЗФРСР за финансови 
години 2022 г. – 2027 г.;

б) до 15% от разпределените 
средства за държава членка от 
ЕЗФРСР за финансови години 
2022 г.—2027 г. към разпределени 
средства за държавата членка под 
формата на директни плащания, 
установени в приложение IV, за 
календарни години 2021 г.—2026 г. 
Процентът на прехвърляне от 
разпределени средства за държава 
членка под формата на директни 
плащания към разпределените за нея 
средства от ЕЗФРСР, посочени в 
първата алинея, може да бъде увеличен 
с:

Процентът на прехвърляне от 
разпределени средства за държава 
членка под формата на директни 
плащания към разпределените за нея 
средства от ЕЗФРСР, посочени в 
първата алинея, може да бъде 
допълнително увеличен с:

a) до 15 процентни пункта, при 
условие че държавите членки използват 
съответното увеличение за финансирани 
от ЕЗФРСР интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е);

a) до 15 процентни пункта, при 
условие че държавите членки използват 
съответното увеличение за финансирани 
от ЕЗФРСР интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е);

б) до 2 процентни пункта, при б) до 2 процентни пункта, при 
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условие че държавите членки използват 
съответното увеличение в съответствие 
с член 86, параграф 4, буква б).

условие че държавите членки използват 
съответното увеличение в съответствие 
с член 86, параграф 4, буква б).

2. В решенията, посочени в 
параграф 1, се определя процентът, 
посочен в параграф 1, който може да е 
различен за всяка календарна година.

2. В решенията, посочени в 
параграф 1, се определя процентът, 
посочен в параграф 1, който може да е 
различен за всяка календарна година.

3. През 2023 г. държавите членки 
могат да преразгледат своите решения, 
посочени в параграф 6, като част от 
искане за изменение на стратегическите 
им планове по ОСП, посочени в 
член 107.

3. През 2023 г. държавите членки 
могат да преразгледат своите решения, 
посочени в параграф 6, като част от 
искане за изменение на стратегическите 
им планове по ОСП, посочени в 
член 107.

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основата на SWOT анализа, посочен 
в член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 
стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в които се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят, като се използва чрез общ 
набор от показатели, определени в 
приложение I.

Въз основата на SWOT анализа, посочен 
в член 103, параграф 2, и на оценката на 
потребностите, посочена в член 96, в 
стратегическия си план по ОСП 
съответната държава членка определя 
стратегия за интервенция, посочена в 
член 97, в които се поставят 
количествени целеви стойности и 
междинни цели с цел постигане на 
специфичните цели, установени в 
член 6. Целевите стойности се 
определят с помощта на общ набор от 
показатели за резултатите и 
въздействието, определени в 
приложение I.

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 92 Член 92
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По-големи амбиции по отношение на 
целите, свързани с опазването на 

околната среда и във връзка с климата

По-големи амбиции по отношение на 
целите, свързани с опазването на 

околната среда, с климата и с 
хуманното отношение към 

животните
1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
се стремят да предоставят по-голям 
цялостен принос за постигането на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в сравнение 
с цялостния принос за постигането на 
целта, посочена в член 110, параграф 2, 
буква б), първа алинея от Регламент 
(ЕС) № 1306/2013, посредством 
подпомагане по линия на ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР през периода 2014—2020 г.

1. Посредством своите 
стратегически планове по ОСП и най-
вече посредством характеристиките на 
стратегията за интервенциите, посочени 
в член 97, параграф 2, държавите членки 
предоставят по-голям цялостен принос 
за постигането на всяка една от 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда, с климата 
и с хуманното отношение към 
животните, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д), е) и и), в 
сравнение с цялостния принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 110, параграф 2, буква б), първа 
алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, 
посредством подпомагане по линия на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР през периода 2014 – 
2020 г. 

1a. Плащанията за преминаване 
към биологично земеделие и неговото 
поддържане в стратегическите 
планове по ОСП съгласно членове 28 и 
65 надвишават общите плащания, 
изплатени на земеделските стопани, 
занимаващи се с биологично 
земеделие, преди 2021 г. в рамките на 
развитието на селските райони, като 
плащанията се изчисляват като 
средна годишна стойност, 
използвайки постоянни цени.

2. Въз основа на наличната 
информация, в своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват по какъв начин 
възнамеряват да постигнат по-големия 
цялостен принос, установени в 
параграф 1. Това обяснение се основава 
на съответната информация, като 
например характеристиките, посочени в 
член 95, параграф 1, букви а)—е) и 
член 95, параграф 2, буква б).

2. В своите стратегически 
планове по ОСП държавите членки 
обясняват въз основа на най-
актуалната и надеждна информация 
въздействието върху околната среда 
и климата, което те се стремят да 
постигнат през периода 2021 – 2027 г., 
и по какъв начин възнамеряват да 
постигнат по-големия цялостен принос, 
посочен в параграф 1, включително по 
какъв начин възнамеряват да 
гарантират, че целите, определени 
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въз основа на показателите за 
въздействието, посочени в 
приложение I, ще представляват 
подобрение спрямо текущото 
положение. Това обяснение се основава 
на съответната информация, като 
например характеристиките, посочени в 
член 95, параграф 1, букви а) – е) и 
член 95, параграф 2, букви а) и б).

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 94 Член 94

Процедурни изисквания Процедурни изисквания

1. Държавите членки съставят 
стратегическите планове по ОСП въз 
основа на прозрачни процедури в 
съответствие със своята 
институционална и правна уредба.

1. Държавите членки съставят 
стратегическите планове по ОСП въз 
основа на прозрачни процедури в 
съответствие със своята 
институционална и правна уредба.

1a. Държавите членки 
оповестяват публично 
стратегическите планове по ОСП и 
свързаните с тях приложения както 
след изготвянето на проектите, така 
и след одобрението им.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, осигурава 
това, че компетентните органи в 
областта на околната среда и климата, 
са ангажирани по ефективен начин в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

2. Органът на държавата членка, 
който отговаря за съставянето на 
стратегически план на ОСП, гарантира, 
че компетентните органи в областта на 
околната среда и климата са ангажирани 
по ефективен и приобщаващ начин в 
подготовката на аспектите на плана, 
свързани с околната среда и климата.

3. Всяка държава членка 
организира партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. В това партньорство се 
включват поне следните партньори:

3. Всяка държава членка 
организира партньорство с 
компетентните регионални и местни 
органи. В това партньорство се 
включват поне следните партньори:

a) съответните публични органи; a) съответните публични органи;

б) икономически и социални б) икономически партньори, 
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партньори; партньори в областта на околната 
среда и социални партньори;

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, и където е приложимо, 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, равенството на 
половете и недискриминацията.

в) съответните организации, 
представляващи гражданското 
общество, и където е приложимо, 
организациите, отговарящи за 
насърчаване на социалното включване, 
основните права, общественото 
здраве, равенството на половете и 
недискриминацията.

Държавите членки ангажират тези 
партньори в подготовката на 
стратегическите планове по ОСП.

Всички партньори по буква б) се 
представляват в еднаква степен и 
същевременно се гарантира 
балансирано представителство 
между партньорите и организациите 
по букви б) и в). Държавите членки 
ангажират тези партньори в 
подготовката и изпълнението на 
стратегическите планове по ОСП, 
включително чрез участие в 
мониторинговите комитети в 
съответствие с член 111. 

4. Държавите членки и Комисията 
си сътрудничат за осигуряване на 
ефективна координация при 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, като вземат предвид 
принципите на пропорционалност и 
споделено управление.

4. Държавите членки и Комисията 
си сътрудничат за осигуряване на 
ефективна координация при 
изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, като вземат предвид 
принципите на пропорционалност и 
споделено управление.

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) обобщение на текущите и 
целевите стойности на 
показателите за въздействието;

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако въз основа на информацията, 
предоставена в съответствие с 
параграф 1, букви а) – д), бъдат 
определени области, в които липсва 
изходна информация или информация 
относно показателите за контекста 
или тази информация е 
недостатъчна за целите на 
предоставянето на пълно описание на 
текущото положение във връзка със 
специфичните цели, посочени в 
член 6, държавите членки вземат 
предвид това заключение в рамките 
на своя стратегически план по ОСП 
или чрез други инструменти и 
излагат предложените мерки в 
стратегическия план по ОСП.

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на специфичната цел, 
посочена в член 6, параграф 1, буква и), 
в оценката се взема предвид 
съответствието със 
законодателните актове, посочени в 
приложение XIа.

Обосновка

Член 6, параграф 1, буква и) съдържа целта по отношение на обществените 
изисквания, едно от които е хуманно отношение към животните. В приложение XIa е 
изброено съществуващото законодателство в областта на хуманното отношение 
към животните.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази оценка държавите членки 
използват най-актуалната и надеждна 
информация.

За тази оценка държавите членки 
използват най-актуалната и надеждна 
информация, включително актуална 
информация относно всеки етап на 
производствата за установяване на 
неизпълнение на задължения и 
наскоро приключени дела, свързани с 
тези планове в областта на околната 
среда и климата, които ефективно 
транспонират законодателството на 
Съюза. С цел да се допринесе за 
постигането на целите на Съюза, в 
случай на неизпълнение на 
задължения мерките, предлагани чрез 
плана, който е предмет на 
производство за установяване на 
неизпълнение на задължения, не се 
вземат под внимание в оценката на 
потребностите и не се одобряват за 
финансиране.

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 97 Член 97

Стратегия за интервенцията Стратегия за интервенцията

1. В стратегията за интервенцията, 
посочена в член 95, параграф 1, буква 
б), за всяка специфична цел, посочена в 
член 6, параграф 1, и разгледана в 
стратегическия план по ОСП, се 
определят:

1. В стратегията за интервенцията, 
посочена в член 95, параграф 1, буква 
б), за всяка специфична цел, посочена в 
член 6, параграф 1, и разгледана в 
стратегическия план по ОСП, се 
определят:

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно — 
конкретни за стратегическия план по 
ОСП показатели за резултати и 
свързани с тях междинни цели. 
Стойността на тези целеви стойности се 
обосновава с оглед на оценката на 
потребностите, посочена в член 96. По 

a) целевите стойности за всички 
общи и където е целесъобразно – 
конкретни за стратегическия план по 
ОСП показатели за резултатите и за 
въздействието и свързаните с тях 
междинни цели. Стойността на тези 
целеви стойности се обосновава с оглед 
на оценката на потребностите, посочена 
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отношение на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, букви 
г), д) и е), се извеждат целеви стойности 
от обяснителната информация, 
предоставена в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член;

в член 96. По отношение на 
специфичните цели, установени в 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), се 
извеждат целеви стойности от 
обяснителната информация, 
предоставена в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член;

б) интервенциите, основани на 
видовете интервенция, установени в 
дял III, с изключение на специалното 
плащане за култура — памук, 
определено глава II, раздел 3, подраздел 
2 от посочения дял, се изготвят така, че 
да отговарят на конкретната ситуация в 
съответната област, като се следва 
неоспорима логика за интервенциите, 
подкрепена от предварителната оценка, 
посочена в член 125, със SWOT анализа, 
посочен в член 103, параграф 2, и 
оценката на потребностите, посочена в 
член 96;

б) интервенциите, основани на 
видовете интервенция, установени в 
дял III, с изключение на специалното 
плащане за култура – памук, определено 
глава II, раздел 3, подраздел 2 от 
посочения дял, се изготвят така, че да 
отговарят на конкретната ситуация в 
съответната област, като се следва 
неоспорима логика за интервенциите, 
подкрепена от предварителната оценка, 
посочена в член 125, със SWOT анализа, 
посочен в член 103, параграф 2, и 
оценката на потребностите, посочена в 
член 96;

в) характеристики, които показват 
как интервенциите позволяват да бъдат 
постигнати целевите стойности и 
начина, по който те са взаимно 
съгласувани и съвместими;

в) характеристики, които показват 
как интервенциите позволяват да бъдат 
постигнати целевите стойности и 
начина, по който те са взаимно 
съгласувани и съвместими;

г) характеристики, с които се 
доказва, че разпределянето на 
финансови средства за интервенциите 
по стратегическия план по ОСП е 
обосновано и адекватно за постигането 
на поставените целеви стойности и че то 
е в съответствие с финансовия план, 
посочен в член 100.

г) характеристики, с които се 
доказва, че разпределянето на 
финансови средства за интервенциите 
по стратегическия план по ОСП е 
обосновано и адекватно за постигането 
на поставените целеви стойности и че то 
е в съответствие с финансовия план, 
посочен в член 100.

2. Стратегията за интервенцията 
също така предлага следните 
характеристики, доказващи 
последователността на стратегията и 
взаимното допълване на интервенциите 
в рамките на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1:

2. Стратегията за интервенцията 
също така предлага следните 
характеристики, доказващи 
последователността на стратегията и 
взаимното допълване на интервенциите 
в рамките на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1:

a) преглед на аспектите от 
стратегическия план по ОСП, свързани с 
околната среда и климата, които 
описват взаимната допълняемост и 
базовите условия между 
предварителните условия и различните 

a) преглед на аспектите от 
стратегическия план по ОСП, свързани с 
околната среда и климата, които 
описват взаимната допълняемост и 
базовите условия между 
предварителните условия и различните 
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интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), както и 
начините за постигане на по-големия 
цялостен принос, посочен в член 92;

интервенции, насочени към 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), както и 
начините за постигане на по-големия 
цялостен принос, посочен в член 92;

б) обяснение за това как аспектите 
на стратегическия план по ОСП, 
свързани с околната среда и климата, 
имат за цел да допринесат за вече 
установени дългосрочни национални 
целеви стойности, установени във или 
произтичащи от законодателните 
актове, посочени в приложение XI; 

б) обяснение за това как аспектите 
на стратегическия план по ОСП, 
свързани с околната среда и климата, 
имат за цел да допринесат за вече 
установени дългосрочни национални 
целеви стойности, установени във или 
произтичащи от законодателните 
актове, посочени в приложение XI; 

ба) преглед на мерките, насочени 
към подобряване на хуманното 
отношение към животните;

в) по отношение на специфичната 
цел „привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, установена в 
член 6, параграф 1, буква ж), се 
представя преглед на съответните 
интервенции по стратегическия план по 
ОСП и съответните специални условия, 
като например посочените в член 22, 
параграф 4, член 27, член 69 и член 71, 
параграф 7. По-специално, когато 
държавите членки представят 
финансовия си план във връзка с 
видовете интервенции, посочени в член 
27 и член 69, те правят препратка към 
член 86, параграф 5. В този преглед 
също така се обяснява 
взаимодействието с националните 
актове с оглед на подобряването на 
последователността между действията 
на Съюза и националните действия в 
тази област;

в) по отношение на специфичната 
цел „привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване на развитието на 
стопанската дейност“, установена в 
член 6, параграф 1, буква ж), се 
представя преглед на съответните 
интервенции по стратегическия план по 
ОСП и съответните специални условия, 
като например посочените в член 22, 
параграф 4, член 27, член 69 и член 71, 
параграф 7. По-специално, когато 
държавите членки представят 
финансовия си план във връзка с 
видовете интервенции, посочени в член 
27 и член 69, те правят препратка към 
член 86, параграф 5. В този преглед 
също така се обяснява 
взаимодействието с националните 
актове с оглед на подобряването на 
последователността между действията 
на Съюза и националните действия в 
тази област;

г) преглед на свързаните със 
сектора интервенции, включително 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите, както е 
посочено в дял III, глава ІІ, раздел 3, 
подраздел 1, и на секторните 
интервенции, посочени в дял III, глава 

г) преглед на свързаните със 
сектора интервенции, включително 
обвързано с производството 
подпомагане на доходите, както е 
посочено в дял III, глава ІІ, раздел 3, 
подраздел 1, и на секторните 
интервенции, посочени в дял III, глава 
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III, като се предоставя обосновка за 
набелязването на съответните сектори, 
списъка на интервенциите по сектори, 
тяхната допълняемост, както и 
възможните конкретни допълнителни 
целеви стойности, свързани с 
интервенциите, основани на секторните 
видове интервенции, посочени в дял III, 
глава III;

III, като се предоставя обосновка за 
набелязването на съответните сектори, 
списъка на интервенциите по сектори, 
тяхната допълняемост, както и 
възможните конкретни допълнителни 
целеви стойности, свързани с 
интервенциите, основани на секторните 
видове интервенции, посочени в дял III, 
глава III;

д) обяснение за това кои 
интервенции ще допринесат за 
осигуряването на последователен и 
интегриран подход към управлението на 
риска;

д) обяснение за това кои 
интервенции ще допринесат за 
осигуряването на последователен и 
интегриран подход към управлението на 
риска;

да) обяснение за начина, по който 
стратегическият план по ОСП 
гарантира интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете и допринася за целта да се 
постигне равенство между половете;

е) описание на взаимодействието 
между националните и регионалните 
интервенции, включително 
разпределението на финансовите 
средства по интервенция и по фонд.

е) описание на взаимодействието 
между националните и регионалните 
интервенции, включително 
разпределението на финансовите 
средства по интервенция и по фонд.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 98 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обяснение за това как 
стратегическият план по ОСП ще 
подпомогне биологичното земеделие, 
за да допринесе за приспособяване на 
производството към нарастващото 
търсене на биологични 
селскостопански продукти, както е 
посочено в член 13а;

Изменение 150

Предложение за регламент
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Член 98 – параграф 1 – буква г – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) преглед на сътрудничеството, 
разграничаването и взаимно 
допълващите се елементи между 
ЕЗФРСР и други фондове на Съюза, с 
които се работи за селските райони.

iii) преглед на сътрудничеството, 
разграничаването и взаимно 
допълващите се елементи между 
ЕЗФРСР, ЕФГЗ и други фондове на 
Съюза, чиито усилия са насочени към 
селските райони.

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Планът за целевите стойности, 
посочен в член 95, параграф 1, буква д), 
се състои от обобщаваща таблица, 
показваща целевите стойности, както са 
посочени в член 97, параграф 1, буква 
а), като се посочва разбивката в 
годишни междинни цели.

1. Планът за целевите стойности, 
посочен в член 95, параграф 1, буква д), 
се състои от обобщаваща таблица, 
показваща целевите стойности, както са 
посочени в член 97, параграф 1, буква 
а), като се посочва разбивката в 
двугодишни междинни цели.

Обосновка

За предпочитане са двугодишните междинни цели, понеже те ще улеснят 
администрациите на държавите членки. За постигането на някои цели също е нужно 
повече време и наличието на напредък може да се установи само в рамките на по-
дълъг период.

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При описанието на характеристиките, 
които осигуряват модернизацията на 
ОСП, посочена в член 95, параграф 1, 
буква ж), се поставя акцент върху 
характеристиките на стратегическия 
план по ОСП, които подпомагат 

При описанието на характеристиките, 
които осигуряват модернизацията на 
ОСП, посочена в член 95, параграф 1, 
буква ж), се поставя акцент върху 
характеристиките на стратегическия 
план по ОСП, които подпомагат 
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модернизацията на сектора на селското 
стопанство и ОСП, като по-специално 
се включва следното:

модернизацията на сектора на селското 
стопанство и ОСП с цел посрещане на 
нови предизвикателства, 
включително преход към 
устойчивост, като по-специално се 
включва следното:

Обосновка

Модернизацията не е самоцел: цялостната цел, както многократно се посочва в 
съобщението на Комисията относно реформата на ОСП, включва промяна в модела 
за постигане на устойчивост, реагиране на нови предизвикателства и др.

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – буква а – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) съгласуваност с постигането 
на целите за устойчиво развитие и 
международните споразумения за 
климата;

Обосновка

Модернизацията не е самоцел: цялостната цел, както многократно се посочва в 
съобщението на Комисията относно реформата на ОСП, включва промяна в модела 
за постигане на устойчивост, реагиране на нови предизвикателства и др.

Изменение 154

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на специфичната цел, 
установена в член 6, параграф 1, буква 
и), при SWOT анализа се вземат 
предвид законодателните актове, 
посочени в приложение XIа.
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Обосновка

Приложението се отнася до безопасността на храните и хуманното отношение към 
животните.

Изменение 155

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави оценка на 
предложените стратегически планове по 
ОСП въз основа на изчерпателността на 
плановете, последователността и 
съгласуваността с общите принципи на 
правото на Съюза, с настоящия 
регламент и с приетите в съответствие с 
него разпоредби, както и с 
хоризонталния регламент, техния 
ефективен принос към специфичните 
цели, установени в член 6, параграф 1, 
въздействието върху правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
нарушаването на конкуренцията, 
равнището на административната 
тежест за бенефициерите и за 
администрацията. В оценката се 
разглежда по-специално адекватността 
на стратегията в стратегическия план по 
ОСП, съответните специфични цели, 
целеви стойности, интервенции и 
разпределението на бюджетните 
средства за постигане на конкретните 
цели по стратегическия план по ОСП 
посредством предложения набор от 
интервенции въз основа на SWOT 
анализа и предварителната оценка.

2. Комисията прави оценка на 
предложените стратегически планове по 
ОСП по ясни и обективни критерии, 
включително въз основа на 
изчерпателността на плановете, 
последователността и съгласуваността с 
общите принципи на правото на Съюза, 
с настоящия регламент и с приетите в 
съответствие с него разпоредби, както и 
с хоризонталния регламент, 
евентуалното постигане в техните 
рамки на специфичните цели, 
установени в член 6, параграф 1, и 
техния принос към тези цели, 
съгласуваността и съответствието 
със законодателството, посочено в 
приложение XI, въздействието върху 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и нарушаването на 
конкуренцията, равнището на 
административната тежест за 
бенефициерите и за администрацията. В 
оценката се разглежда по-специално 
адекватността на стратегията в 
стратегическия план по ОСП, 
съответните специфични цели, целеви 
стойности, интервенции и 
разпределението на бюджетните 
средства за постигане на конкретните 
цели по стратегическия план по ОСП 
посредством предложения набор от 
интервенции въз основа на SWOT 
анализа и предварителната оценка.
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Изменение 156

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението на всеки стратегически 
план по ОСП се извършва не по-късно 
от осем месеца след подаването му от 
съответната държава членка.

Одобрението на всеки стратегически 
план по ОСП се извършва не по-късно 
от шест месеца след представянето 
му от съответната държава членка.

Обосновка

Комисията не следва да има повече време за одобрение, отколкото държавите членки 
имат за изготвянето на стратегическия план.

Изменение 157

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрението не включва 
информацията, посочена в член 101, 
буква в), и в приложения I—IV към 
стратегическия план по ОСП, посочен 
в член 95, параграф 2, букви а)—г).

заличава се

Изменение 158

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи дадена 
държава членка може да поиска от 
Комисията да одобри стратегическия 
план по ОСП, който не съдържа 
всички характеристики. В този 
случай съответната държава членка 
посочва кои части от стратегическия 
план по ОСП липсват и задава 
индикативни целеви стойности и 

заличава се
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финансови планове, както е посочено 
в член 100 за целия стратегически 
план по ОСП с цел да се докаже 
цялостната последователност и 
съгласуваност на плана. Липсващите 
части от стратегическия план по 
ОСП се представят на Комисията 
като изменение на плана в 
съответствие с член 107.

Обосновка

Одобряването на недовършени планове води до понижаване на амбициите. Това не е в 
съответствие с принципите на доброто финансово управление, особено при модела на 
осъществяване на политиката, основаващ се на резултатите.

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 106 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Комисията представя 
оценките на стратегическите 
планове по ОСП и своите наблюдения 
на Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите.

Изменение 160

Предложение за регламент
Член 107 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Не по-късно от шест месеца 
след одобряването на всички 
стратегически планове по ОСП 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета сравнителен 
доклад за различните стратегически 
планове на държавите членки, 
включително избора на интервенции 
и финансовите средства, 
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предназначени за постигане на 
целите на Съюза.

Изменение 161

Предложение за регламент
Член 110 – параграф 2 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) се предоставя достъп до 
цялата информация относно 
подготовката, изменението и 
одобрението на стратегическия план 
по ОСП, както и до цялата 
информация, предоставена на 
мониторинговия комитет, 
включително проведените 
консултации и резултатите от тях, 
на заинтересованите организации, 
представляващи икономически и 
социални интереси, и на 
заинтересованите неправителствени 
организации.

Изменение 162

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет и осигурява 
балансирано представителство на 
съответните публични органи, на 
междинните звена и на представителите 
на партньорите, посочени в член 94, 
параграф 3.

Държавата членка определя състава на 
мониторинговия комитет, като отделя 
дължимото внимание на 
предотвратяването на конфликти на 
интереси, и осигурява балансирано 
представителство на съответните 
публични органи, на междинните звена 
и на представителите на партньорите, 
посочени в член 94, параграф 3, които 
са от значение за изпълнението на 
всички цели по член 6, параграф 1.

Обосновка

Съответните компетентни органи и заинтересованите страни от всички области, 
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обхванати от специфичните цели на ОСП по член 6, параграф 1, включително 
здравеопазването, следва да участват ефективно в различните етапи на подготовка, 
изпълнение, мониторинг и оценка на стратегическите планове по ОСП. 
Гарантирането на използването на качествени доказателства и предотвратяването 
на конфликти на интереси е неразделна част от осигуряването на ефективна 
политика.

Изменение 163

Предложение за регламент
Член 111 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въпроси, свързани с качеството 
и количеството на наличните данни 
и показатели, с оглед на мониторинга 
на резултатите и качеството на 
изпълнението;

Обосновка

Мониторинговият комитет следва да прецени дали има области, в които изходните 
данни липсват или са недостатъчни за извършването на мониторинг на резултатите 
и качеството на изпълнението, и области, чиито показатели е необходимо да се 
подобрят.

Изменение 164

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на ЕПИ е да се стимулират 
иновациите и да се подобри обменът на 
знания.

2. Целта на ЕПИ е да се стимулират 
иновациите и да се подобри обменът на 
знания. Иновациите в това 
отношение допринасят за 
развитието на 
конкурентоспособността, 
екологичните характеристики и 
устойчивостта, по-специално за 
развитието на устойчиви 
селскостопански практики в 
областта на климата, водите, 
почвите, биологичното разнообразие 
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и отпадъците.

Изменение 165

Предложение за регламент
Член 114 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се насърчава по-бързо и по-
широкообхватно прилагане на 
новаторските решения в практиката; и

в) се насърчава по-бързо и по-
широкообхватно прилагане на 
новаторските решения, включително 
агроекологичните, в практиката; и

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 115 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съгласуваността на мерките, 
предвидени в плана, с целите на 
политиката за развитие на Съюза.

Обосновка

Съгласуваността на политиките за развитие се изисква съгласно член 208 от ДФЕС.

Изменение 167

Предложение за регламент
Член 116 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подпомогне общия процес на 
обучение, свързан с мониторинга и 
оценката.

д) подпомогне общия процес на 
обучение, свързан с мониторинга и 
оценката, като се идентифицират 
областите, в които изходните данни 
липсват или са недостатъчни и за 
които могат да бъдат разработени 
по-подходящи и точни показатели.
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Обосновка

От значение е да се определи дали има области, в които изходните данни липсват или 
са недостатъчни за мониторинг и за които е необходимо да се подобрят 
показателите.

Изменение 168

Предложение за регламент
Член 121 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 февруари 2023 г. и до 15 
февруари на всяка следваща година до 
2030 г. включително държавите членки 
представят на Комисията годишен 
доклад за качеството на изпълнението 
на стратегическия план по ОСП през 
предходната календарна година. 
Докладът, който ще бъде предаден през 
2023 г., ще обхваща финансовите 2021 и 
2022 г. За директните плащания, 
посочени в дял II, глава III, докладът се 
отнася само за финансовата 2022 
година.

1. До 15 февруари 2023 г. и до 15 
февруари на всеки две години до 2030 г. 
включително държавите членки 
представят на Комисията двугодишен 
доклад за качеството на изпълнението 
на стратегическия план по ОСП през 
предходните две финансови години. 
Докладът, който ще бъде предаден през 
2023 г., ще обхваща финансовите 2021 и 
2022 г. За директните плащания, 
посочени в дял II, глава III, докладът се 
отнася само за финансовата 2022 
година.

Обосновка

Отчитането на всеки две години е за предпочитане и е по-лесно за администрациите 
на държавите членки.

Изменение 169

Предложение за регламент
Член 121 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В годишните доклади за качеството на 
изпълнението се съдържа възлова 
качествена и количествена информация 
за изпълнението на стратегическия план 
по ОСП по отношение на показателите 
за финансовите данни, крайните 
продукти и резултатите в съответствие с 

В годишните доклади за качеството на 
изпълнението се съдържа възлова 
качествена и количествена информация 
за изпълнението на стратегическия план 
по ОСП по отношение на показателите 
за финансовите данни, крайните 
продукти, резултатите и въздействието 
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член 118, втори параграф. В тях ще се 
съдържа също така информация относно 
реализираните крайни продукти, 
направените разходи, постигнатите 
резултати и какво още е необходимо да 
бъде направено за постигане на 
съответните целеви стойности.

в съответствие с член 118, втори 
параграф. В тях ще се съдържа също 
така информация относно 
реализираните крайни продукти и 
въздействието, направените разходи, 
постигнатите резултати и какво още е 
необходимо да бъде направено за 
постигане на съответните целеви 
стойности.

Изменение 170

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година държавите членки 
организират годишна среща за преглед 
с Комисията, която се председателства 
съвместно с Комисията или от нея, 
която се провежда не по-рано от два 
месеца след предаването на годишния 
доклад за качеството на изпълнението.

1. Всяка година Комисията 
организира годишна среща за преглед с 
държавите членки, която се 
председателства от Комисията и се 
провежда не по-рано от два месеца след 
предаването на годишния доклад за 
качеството на изпълнението.

Изменение 171

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната среща за преглед има 
за цел да разгледа качеството на 
изпълнението по всеки план, 
включително напредъка при 
постигането на определените целеви 
стойности, както и проблемни моменти, 
засягащи качеството на изпълнението и 
минали или бъдещи действия, които 
трябва да бъдат предприети за 
разрешаването им.

2. Годишната среща за преглед има 
за цел да разгледа качеството на 
изпълнението по всеки план, 
включително напредъка при 
постигането на определените целеви 
стойности и основните цели на Съюза 
в областта на околната среда и 
климата, както и проблемни моменти, 
засягащи качеството на изпълнението и 
минали или бъдещи действия, които 
трябва да бъдат предприети за 
разрешаването им.
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Изменение 172

Предложение за регламент
Член 122 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията представя 
обобщенията на годишните срещи за 
преглед заедно със своите наблюдения 
на Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите.

Изменение 173

Предложение за регламент
Член 123

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 123 Член 123

Премия за качество на изпълнението Премия за качество на изпълнението

1. През 2026 г. на държавите 
членки може да бъде предоставена 
премия за качество на изпълнението, за 
да се възнагради добро качество на 
изпълнението във връзка с целевите 
стойности по отношение на околната 
среда и климата, при условие че 
съответната държава членка е 
изпълнила условието, установено в 
член 124, параграф 1.

1. През 2026 г. на държавите 
членки може да бъде предоставена 
премия за качество на изпълнението, за 
да се възнагради добро качество на 
изпълнението във връзка с целевите 
стойности по отношение на околната 
среда и климата, при условие че 
съответната държава членка е 
изпълнила условието, установено в 
член 124, параграф 1.

2. Изплащането на премия за 
качество на изпълнението се равнява на 
5 % от сумата за държава членка за 
финансовата 2027 година, както е 
установено в приложение IX.

2. Изплащането на премия за 
качество на изпълнението се равнява на 
5% от сумата за държава членка за 
финансовата 2027 година, както е 
установено в приложение IX.

Средствата, прехвърляни между ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР съгласно членове 15 и 90, са 
изключени за целите на изчисляването 
на премията за качеството на 
изпълнението.

Средствата, прехвърляни между ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР съгласно членове 15 и 90, са 
изключени за целите на изчисляването 
на премията за качеството на 
изпълнението.
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Изменение 174

Предложение за регламент
Член 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 124 Член 124

Предоставяне на премия за качеството 
на изпълнението

Предоставяне на премия за качеството 
на изпълнението

1. Въз основа на прегледа на 
качеството на изпълнението за 2026 
година премията за качеството на 
изпълнението, удържана от 
разпределените средства за дадена 
държава членка съгласно член 123, 
втора алинея, се предоставя на тази 
държава членка, ако показателите за 
резултатите по отношение на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в нейния 
стратегически план по ОСП са 
постигнати до най-малко 90 % от 
целевата им стойност за 2025 година.

1. Въз основа на прегледа на 
качеството на изпълнението за 2026 
година премията за качеството на 
изпълнението, удържана от 
разпределените средства за дадена 
държава членка съгласно член 123, 
втора алинея, се предоставя на тази 
държава членка, ако показателите за 
резултатите по отношение на 
специфичните цели, свързани с 
опазването на околната среда и във 
връзка с климата, установени в член 6, 
параграф 1, букви г), д) и е), в нейния 
стратегически план по ОСП са 
постигнати до най-малко 90% от 
целевата им стойност за 2025 година.

2. В срок от два месеца след 
получаването на годишния доклад за 
качеството на изпълнението през 2026 
година Комисията приема акт за 
изпълнение, без да прилага процедурата 
на комитет, посочена в член 139, за да 
вземе решение по отношение на всяка 
държава членка дали в съответните 
стратегически планове по ОСП са 
постигнати целевите стойности, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член.

2. В срок от два месеца след 
получаването на годишния доклад за 
качеството на изпълнението през 2026 
година Комисията приема акт за 
изпълнение, без да прилага процедурата 
на комитет, посочена в член 139, за да 
вземе решение по отношение на всяка 
държава членка дали в съответните 
стратегически планове по ОСП са 
постигнати целевите стойности, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член.

3. Когато целевите стойности, 
посочени в параграф 1, са постигнати, 
размерът на премията за качество на 
изпълнението се предоставя от 
Комисията на съответните държави 
членки и се счита за окончателно 
разпределен за финансовата 2027 година 
въз основа на решението, посочено в 
параграф 2.

3. Когато целевите стойности, 
посочени в параграф 1, са постигнати, 
размерът на премията за качество на 
изпълнението се предоставя от 
Комисията на съответните държави 
членки и се счита за окончателно 
разпределен за финансовата 2027 година 
въз основа на решението, посочено в 
параграф 2.
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4. Когато целевите стойности, 
посочени в точка 1, не са постигнати, 
поетите задължения за финансовата 
2027 година, отнасящи се до сумата на 
тази премия за качество на 
изпълнението на съответните държави 
членки, не се предоставят от Комисията.

4. Когато целевите стойности, 
посочени в точка 1, не са постигнати, 
поетите задължения за финансовата 
2027 година, отнасящи се до сумата на 
тази премия за качество на 
изпълнението на съответните държави 
членки, не се предоставят от Комисията.

5. При отпускане на премия за 
постигнати резултати Комисията може 
да вземе предвид случаите на 
форсмажорни обстоятелства и сериозни 
социално-икономически кризи, 
възпрепятстващи постигането на 
съответните междинни цели.

5. При отпускане на премия за 
постигнати резултати Комисията може 
да вземе предвид случаите на 
форсмажорни обстоятелства и сериозни 
социално-икономически кризи, 
възпрепятстващи постигането на 
съответните междинни цели.

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за определяне на подробна 
уредба с цел осигуряване на 
последователен подход при отпускането 
на премия за качество на изпълнението 
на държавите членки. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 139, параграф 2.

6. Комисията приема актове за 
изпълнение за определяне на подробна 
уредба с цел осигуряване на 
последователен подход при отпускането 
на премия за качество на изпълнението 
на държавите членки. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 139, параграф 2.

Изменение 175

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва междинна 
оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, последователността 
и добавената стойност от Съюза по 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР до края на третата 
година след началото на изпълнението 
на стратегическите планове по ОСП, 
като се отчитат показателите, 
установени в приложение I. Комисията 
може да използва всичката приложима 
информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент].

2. Комисията извършва и 
публикува оценка на ефективността, 
ефикасността, целесъобразността, 
последователността и добавената 
стойност от Съюза на ЕФГЗ и ЕЗФРСР 
до края на третата година след началото 
на изпълнението на стратегическите 
планове по ОСП, като се отчитат 
показателите, установени в приложение 
I. Комисията може да използва всичката 
приложима информация, която вече е на 
разположение в съответствие с член 
[128] от [новия Финансов регламент]. 
Тази оценка се допълва от външен и 
независим доклад за оценка, който 
обхваща ефективността, 



PE630.523v04-00 174/229 AD\1181813BG.docx

BG

ефикасността, изпълнението, 
взаимното допълване, резултатите и 
въздействието на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Изменение 176

Предложение за регламент
Член 127 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията извършва 
последваща оценка на ефективността, 
ефикасността, целесъобразността, 
последователност и добавената 
стойност от Съюза по ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

3. До края на периода, обхванат 
от настоящия регламент, Комисията 
извършва и публикува последваща 
оценка на ефективността, ефикасността, 
целесъобразността, 
последователността и добавената 
стойност от Съюза на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. 
Тази последваща оценка се допълва от 
външен и независим доклад за 
последваща оценка, който обхваща 
ефективността, ефикасността, 
изпълнението, взаимното допълване, 
резултатите и въздействието на 
ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Изменение 177

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация, 
необходима за извършването на 
мониторинга и оценката на ОСП.

1. Държавите членки представят на 
Комисията цялата информация или 
всички данни, необходими за 
извършването на мониторинга и 
оценката на ОСП. Предоставянето на 
средства по ОСП е обвързано с 
условието държавите членки да 
предоставят тази информация и 
тези данни.

Обосновка

Държавите членки трябва да събират данни на ниво отделни бенефициери, за да 
извършат одита, предвиден в ОСП. Предаването на тези данни на Европейската 
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комисия е най-лесният и най-ефективен начин за събиране на информация за целите на 
мониторинга и оценката, като по този начин ЕС може да демонстрира качеството 
на изпълнението на собствената си политика.

Изменение 178

Предложение за регламент
Член 129 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поддържат се съществуващите 
административни регистри, като ИСАК, 
СИЗП, регистрите за животните и 
лозарските регистри. ИСАК и СИЗП 
продължават да бъдат разработвани, за 
да могат да удовлетворят в по-пълна 
степен статистическите потребности на 
ОСП. Данните от административните 
регистри се използват във възможно 
най-пълна степен за статистически цели 
в сътрудничество със статистическите 
органи на държавите членки и с 
Евростат.

3. Поддържат се съществуващите 
административни регистри, като ИСАК, 
СИЗП, регистрите за животните и 
лозарските регистри. ИСАК и СИЗП 
продължават да бъдат разработвани, за 
да могат да удовлетворят в по-пълна 
степен статистическите потребности на 
ОСП. Данните от административните 
регистри се използват във възможно 
най-пълна степен за статистически цели 
и за мониторинг на съответствието 
в сътрудничество със статистическите 
органи на държавите членки и с 
Евростат.

Изменение 179

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Стимулиране на 
знанията, иновациите и 
цифровизацията в 
селското стопанство и 
селските райони и 
насърчаване на 
използването им в по-
голяма степен

I.1 Споделяне на знанията 
и иновациите: дял от 
бюджета на ОСП за 
споделяне на знанията и 
иновациите

R.1 Подобряване на 
качеството на 
изпълнението чрез 
знания и иновации: дял 
на земеделските 
стопани, получаващи 
подпомагане за 
консултации, обучения, 
обмен на знания или 
участие в оперативни 
групи с цел 
подобряване на 
качеството на 
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изпълнението в 
икономически, 
екологичен, 
климатичен и свързан с 
ресурсната ефективност 
аспект

R.2 Създаване на връзка 
между консултациите и 
системите за знания: 
брой на консултантите, 
интегрирани в AKIS (в 
сравнение с общия брой 
на земеделските 
стопани)

R.3 Цифровизация на 
селското стопанство: 
брой на земеделските 
стопани, ползващи 
подпомагане с цел 
използване на 
технологии за прецизно 
земеделие по линия на 
ОСП

Изменение

Стимулиране на 
знанията, иновациите и 
цифровизацията в 
селското стопанство и 
селските райони и 
насърчаване на 
използването им в по-
голяма степен

I.1 Споделяне на знанията 
и иновациите: дял от 
бюджета на ОСП за 
споделяне на знанията и 
иновациите

R.1 Подобряване на 
качеството на 
изпълнението чрез 
знания и иновации: дял 
на земеделските 
стопани, получаващи 
подпомагане за 
консултации, обучения, 
обмен на знания или 
участие в оперативни 
групи с цел 
подобряване на 
устойчивото 
качество на 
изпълнението в 
икономически, 
екологичен, 
климатичен и свързан с 
ресурсната ефективност 
аспект

R.2 Създаване на връзка 
между консултациите и 
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системите за знания: 
брой на консултантите, 
интегрирани в AKIS (в 
сравнение с общия брой 
на земеделските 
стопани)

R.2 Познания и 
консултации относно 
естествения контрол 
на вредителите без 
употреба на 
пестициди: брой на 
независимите 
консултанти, които 
предоставят съвети 
относно 
интегрираното 
управление на 
вредителите, 
системите с ниско 
потребление на 
суровини и 
техниките, които са 
алтернатива на 
химичните продукти, 
и разпространение на 
тези методи
R.3 Цифровизация на 
селското стопанство: 
дял на земеделските 
стопани, ползващи 
подпомагане с цел 
използване на 
технологии за прецизно 
земеделие, които 
могат да намалят 
използването на 
суровини и по този 
начин да подобрят 
устойчивостта и 
екологичните 
характеристики, по 
линия на ОСП

Изменение 180

Предложение за регламент
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Приложение І – таблица 1 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Подпомагане за 
достатъчно надеждни 
земеделски доходи и 
устойчивост в целия 
Съюз с цел 
подобряване на 
продоволствената 
сигурност

I.2 Намаляване на 
разликите в доходите: 
промяна в доходите от 
селскостопанска дейност 
в сравнение с 
икономиката като цяло 

R.4 Създаване на връзка 
между подпомагането 
на доходите и 
стандартите и добрите 
практики: дял на ИЗП, 
обхваната от 
подпомагането на 
доходите и обвързана 
със спазване на 
предварителните 
условия

I.3 Намаляване на 
променливостта на 
доходите на земеделските 
стопанства: промяна в 
доходите от 
селскостопанска дейност 

R.5 Управление на 
риска: дял на 
земеделските 
стопанства с 
инструменти за 
управление на риска по 
ОСП

I.4 Подпомагане за 
достатъчно надеждни 
земеделски доходи: 
промяна в равнището на 
доходите от 
селскостопанска дейност 
по сектори (в сравнение 
със средната стойност в 
селското стопанство)

R.6 Преразпределяне 
към по-малките 
земеделски стопанства: 
процент на 
допълнителното 
подпомагане на хектар 
за отговарящи на 
условията за 
подпомагане 
земеделски стопанства, 
с размер под средния за 
земеделските 
стопанства размер (в 
сравнение със средната 
стойност)

I.5 Допринасяне за 
териториалния баланс: 
промяна в доходите от 
селскостопанска дейност 
в райони с природни 
ограничения (в сравнение 
със средната стойност)

R.7 Засилване на 
подпомагането за 
земеделски стопанства 
в райони със 
специфични 
потребности: процент 
на допълнителното 
подпомагане на хектар 
в районите с по-големи 
потребности (в 
сравнение със средната 
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стойност)

Изменение

Подпомагане за 
достатъчно надеждни 
земеделски доходи и 
устойчивост в целия 
Съюз с цел подобряване 
на продоволствената 
сигурност

I.2 Намаляване на 
разликите в доходите: 
промяна в доходите от 
селскостопанска 
дейност в сравнение с 
икономиката като цяло 

R.4 Създаване на връзка 
между подпомагането на 
доходите и стандартите 
и добрите практики: дял 
на ИЗП, обхваната от 
подпомагането на 
доходите и обвързана 
със спазване на 
предварителните 
условия

I.3 Намаляване на 
променливостта на 
доходите на 
земеделските 
стопанства: промяна в 
доходите от 
селскостопанска 
дейност 

R.5 Управление на 
риска: дял на 
земеделските стопанства 
с инструменти за 
управление на риска по 
ОСП

I.4 Подпомагане за 
достатъчно надеждни 
земеделски доходи: 
промяна в равнището на 
доходите от 
селскостопанска 
дейност по сектори (в 
сравнение със средната 
стойност в селското 
стопанство)

R.6 Преразпределяне 
към по-малките 
земеделски стопанства: 
процент на 
допълнителното 
подпомагане на хектар 
за отговарящи на 
условията за 
подпомагане земеделски 
стопанства, с размер под 
средния за земеделските 
стопанства размер (в 
сравнение със средната 
стойност)

I.5 Допринасяне за 
териториалния баланс: 
промяна в доходите от 
селскостопанска 
дейност в райони с 
природни ограничения 
(в сравнение със 
средната стойност)

R.7 Засилване на 
подпомагането за 
земеделски стопанства в 
райони със специфични 
потребности: процент на 
допълнителното 
подпомагане на хектар в 
районите с по-големи 
потребности (в 
сравнение със средната 
стойност)
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Изменение 181

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 5

Текст, предложен от Комисията

засилване на пазарната 
ориентация и 
повишаване на 
конкурентоспособностт
а, включително 
поставяне на по-голям 
акцент върху научните 
изследвания, 
технологиите и 
цифровизацията;

I.6 Повишаване на 
производителността на 
земеделските стопанства: 
обща факторна 
производителност

R.8 Насочване към 
земеделски стопанства 
в сектори, изпитващи 
затруднения: дял на 
земеделските стопани, 
ползващи обвързано с 
производството 
подпомагане с цел 
подобряване на 
конкурентоспособностт
а, устойчивостта или 
качеството

I.7 Оползотворяване на 
търговията с продукти на 
хранително-вкусовата 
промишленост: внос и 
износ при търговията с 
продукти на хранително-
вкусовата промишленост

R.9 Модернизация на 
земеделските 
стопанства: дял на 
земеделските стопани, 
получаващи 
подпомагане за 
инвестиции с цел 
преструктуриране и 
модернизиране, 
включително 
подобряване на 
ресурсната ефективност

Изменение

засилване на пазарната 
ориентация и 
повишаване на 
конкурентоспособностт
а, включително 
поставяне на по-голям 
акцент върху научните 
изследвания, 
технологиите и 
цифровизацията;

I.6 Повишаване на 
производителността на 
земеделските стопанства: 
обща факторна 
производителност

R.8 Насочване към 
земеделски стопанства 
в сектори, изпитващи 
затруднения: дял на 
земеделските стопани, 
ползващи обвързано с 
производството 
подпомагане с цел 
подобряване на 
конкурентоспособностт
а, устойчивостта или 
качеството

I.6a Диверсифициране и 
балансиране на 
производствените 
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сектори, където това е 
осъществимо: дял на 
регионалната 
земеделска площ, 
използвана за всеки един 
производствен сектор
I.7 Оползотворяване на 
търговията с продукти на 
хранително-вкусовата 
промишленост: внос и 
износ при търговията с 
продукти на хранително-
вкусовата промишленост

R.9 Модернизация на 
земеделските 
стопанства: дял на 
земеделските стопани, 
получаващи 
подпомагане за 
инвестиции с цел 
преструктуриране и 
модернизиране, 
включително 
подобряване на 
ресурсната ефективност

Изменение 182

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Подобряване на 
позицията на 
земеделските стопани 
във веригата на 
стойността

I.8 Подобряване на 
позицията на 
земеделските стопани във 
веригата за храни: 
добавената стойност за 
първичните 
производители във 
веригата за храни

R.10 Подобряване на 
организацията на 
веригата на доставки: 
дял на земеделските 
стопани, участващи в 
подпомагани групи на 
производители, 
организации на 
производители, местни 
пазари, къси вериги на 
доставки и схеми за 
качество

R.11 Концентрация на 
предлагането: дял на 
стойността на 
предлаганата на пазара 
продукция, по 
организации на 
производителите с 
оперативни програми
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Изменение

Подобряване на 
позицията на 
земеделските стопани 
във веригата на 
стойността

I.8 Подобряване на 
позицията на 
земеделските стопани във 
веригата за храни: 
добавената стойност за 
първичните 
производители във 
веригата за храни

R.10 Подобряване на 
организацията на 
веригата на доставки: 
дял на земеделските 
стопани и МСП, 
участващи в 
подпомагани групи на 
производители, 
организации на 
производители, местни 
пазари, къси вериги на 
доставки и схеми за 
качество

R.11 Концентрация на 
предлагането: дял на 
стойността на 
предлаганата на пазара 
продукция, по 
организации на 
производителите с 
оперативни програми

Изменение 183

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

Допринасяне за 
смекчаване на 
последиците от 
изменението на климата 
и за адаптация към 
него, както и за 
устойчива енергия

I.9 Подобряване на 
устойчивостта на 
земеделските стопанства: 
съставен индекс

R.12 Адаптация към 
изменението на 
климата: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от 
задължения за 
подобряване на 
адаптацията към 
климата

I.10 Допринасяне за 
смекчаване на 
последиците от 
изменението на климата: 
намаляване на емисиите 
на парникови газове от 
селското стопанство

R.13 Намаляване на 
емисиите в сектора на 
животновъдството: дял 
на животинските 
единици, за които се 
получава подпомагане с 
цел намаляване на 
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емисиите на парникови 
газове и/или на амоняк, 
включително 
управлението на 
оборския тор

I.11 Засилване 
задържането на въглерод: 
повишаване на 
органичния въглерод в 
почвата

R.14 Съхранение на 
въглероден диоксид в 
почвата и в биомаса: 
дял на земеделската 
земя, обхваната от 
задължения за 
намаляване на 
емисиите, запазване 
и/или засилване на 
съхранението на 
въглероден диоксид 
(постоянно затревени 
площи, земеделска земя 
в торфища, гори и пр.)

I.12 Повишаване на 
устойчивата енергия в 
селското стопанство: 
производство на енергия 
от възобновяеми 
източници от селското и 
горското стопанство

R.15 Екологична 
енергия от селското и 
горското стопанство: 
инвестиции в капацитет 
за производство на 
енергия от 
възобновяеми 
източници, 
включително на 
биологична основа 
(MW)

R.16 Подобряване на 
енергийната 
ефективност: икономии 
на енергия в селското 
стопанство

R.17 Залесена земя: 
площи, за които се 
предоставя 
подпомагане за 
залесяване и създаване 
на горска площ, 
включително 
агролесовъдство 

Изменение

Допринасяне за 
смекчаване на 

I.9 Подобряване на 
устойчивостта на 

R.12 Адаптация към 
изменението на 
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последиците от 
изменението на климата 
и за адаптация към 
него, както и за 
устойчива енергия

земеделските стопанства: 
съставен индекс

климата: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от 
задължения за 
подобряване на 
адаптацията към 
климата

I.9a Подобряване на 
устойчивостта, 
придружено от по-
голямо генетично 
разнообразие: индекс на 
биологичното 
разнообразие в селското 
стопанство, с който се 
измерва видовото 
многообразие в рамките 
на видовете култури и 
сред тях

R.12a Подобряване на 
устойчивостта, 
придружено от по-
голямо генетично 
разнообразие: дял на 
земеделската земя, в 
която се използват 
практики и решения, 
които са 
благоприятни за 
генетичното 
разнообразие

I.10 Допринасяне за 
смекчаване на 
последиците от 
изменението на климата: 
намаляване на емисиите 
на парникови газове от 
селското стопанство

R.13 Намаляване на 
емисиите в сектора на 
животновъдството: дял 
на животинските 
единици, за които се 
получава подпомагане с 
цел намаляване на 
емисиите на парникови 
газове и/или на амоняк, 
включително 
управлението на 
оборския тор

I.11 Засилване 
задържането на въглерод: 
повишаване на 
органичния въглерод в 
почвата

R.14 Съхранение на 
въглероден диоксид в 
почвата и в биомаса: 
дял на земеделската 
земя, обхваната от 
задължения за 
намаляване на 
емисиите, запазване 
и/или засилване на 
съхранението на 
въглероден диоксид 
(постоянно затревени 
площи, трайни 
насаждения с трайна 
зелена покривка, 
земеделска земя в 
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торфища, гори и пр.)

I.12 Гарантиране на 
производството и 
използването на 
устойчивата енергия в 
селското стопанство: 
производство и 
използване на енергия от 
възобновяеми източници 
от селското и горското 
стопанство, 
характеризиращи се с 
нетно поглъщане на 
въглерод и нетно 
намаление на емисиите 
на парникови газове без 
преки или косвени 
промени в 
земеползването

R.15 Екологична 
енергия от селското и 
горското стопанство: 
инвестиции в капацитет 
за производство на 
енергия от 
възобновяеми 
източници, 
включително на 
биологична основа 
(MW)

R.15a Гарантиране на 
ефективността и 
устойчивостта на 
биогоривата от 
селското и горското 
стопанство: 
инвестиции без пряка 
или непряка връзка с 
промените в 
земеползването
R.15б Намаляване на 
емисиите от 
използването на 
торове: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от 
задължения в 
областта на 
управлението за 
намаляване на 
емисиите на 
парникови газове от 
използването на 
торове
R.16 Подобряване на 
енергийната 
ефективност: икономии 
на енергия в селското 
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стопанство

R.17 Залесена земя: 
площи, за които се 
предоставя 
подпомагане за 
залесяване и създаване 
на горска площ, 
включително 
агролесовъдство

Изменение 184

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 8

Текст, предложен от Комисията

Насърчаване на 
устойчиво развитие 
и ефективно 
управление на 
природните ресурси 
като вода, почва и 
въздух

I.13 Намаляване на 
почвената ерозия: 
процент на земята с 
умерено до силно 
изразена почвена ерозия 
от земеделската земя

R.18 Подобряване на 
почвите: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от задължения в 
областта на управлението, 
благоприятни за 
управлението на почвите

I.14 Подобряване на 
качеството на въздуха: 
намаляване на емисиите 
на амоняк от селското 
стопанство 

R.19 Подобряване на 
качеството на въздуха:  
дял на земеделската земя, 
обхваната от задължения 
за намаляване на емисиите 
на амоняк

I.15 Подобряване на 
качеството на водата: 
брутен баланс на 
хранителните вещества 
в земеделската земя

R.20 Опазване на 
качеството на водата: дял 
на земеделската земя, 
обхваната от задължения в 
областта на управлението 
по отношение на 
качеството на водата

I.16 Намаляване 
изтичането на 
хранителни вещества: 
нитрати в подземните 
води — процент на 
станциите за подземни 
води, в които 
концентрацията на N е 
над 50 mg/l спрямо 

R.21 Устойчиво 
управление на 
хранителните вещества: 
дял на земеделската земя, 
обхваната от задължения, 
свързани с подобряването 
на управлението на 
хранителните вещества
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посочената в 
Директивата за 
нитратите

I.17 Намаляване на 
натиска върху водните 
ресурси: показател за 
използване на водите 
плюс (WEI+)

R.22 Устойчиво 
използване на водата: дял 
на поливните площи, 
обхванати от задължения 
за подобряване на водния 
баланс

R.23 Качество на 
изпълнението, свързано с 
околната среда/климата, 
постигано чрез 
инвестиции: дял на 
земеделските стопани, 
получаващи подпомагане 
за инвестиции, свързани с 
грижа за околната среда 
или климата

R.24 Качество на 
изпълнението с оглед на 
околната среда/климата, 
постигано чрез знания: 
дял на земеделските 
стопани, получаващи 
подпомагане за 
консултации/обучения, 
свързани с качеството на 
изпълнение с оглед на 
околната среда и климата

Изменение

Насърчаване на 
устойчиво развитие 
и ефективно 
управление на 
природните ресурси 
като вода, почва и 
въздух

I.13 Намаляване на 
почвената ерозия и 
повишаване на 
устойчивостта спрямо 
екстремните 
метеорологични 
условия: процент на 
земята с умерено до 
силно изразена почвена 
ерозия от земеделската 
земя

R.18 Подобряване на 
почвите и повишаване на 
тяхната устойчивост 
спрямо екстремните 
метеорологични 
условия: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от задължения 
в областта на 
управлението, 
благоприятни за 
управлението на почвите

I.13a Изграждане на 
най-горните почвени 
слоеве и повишаване 

R.18a Развитие на 
биологичното 
селско стопанство: 
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на способността за 
задържане на вода и 
хранителни 
вещества: процент на 
хумуса в най-горния 
почвен слой

дял на земеделската 
земя, за която се 
получават 
плащания за 
въвеждането или 
поддържането на 
биологични 
селскостопански 
практики
R.18б Добро състояние 
на почвите: изобилие и 
разнообразие на 
почвената биота

I.14 Подобряване на 
качеството на въздуха: 
намаляване на емисиите 
на амоняк от селското 
стопанство 

R.19 Подобряване на 
качеството на въздуха:  
дял на земеделската земя, 
обхваната от задължения 
за намаляване на 
емисиите на амоняк, в 
съответствие с, наред с 
другото, националните 
програми за контрол на 
замърсяването на 
въздуха съгласно 
Директива (ЕС) 
2016/2284

I.15 Подобряване на 
качеството на водата: 
брутен баланс на 
хранителните вещества в 
земеделската земя

R.20 Опазване на 
качеството на водата: дял 
на земеделската земя, 
обхваната от задължения 
в областта на 
управлението по 
отношение на качеството 
на водата

I.16 Намаляване 
изтичането на 
хранителни вещества: 
нитрати в подземните 
води – процент на 
станциите за подземни 
води, в които 
концентрацията на N е 
над 50 mg/l спрямо 
посочената в 
Директивата за 
нитратите

R.21 Устойчиво 
управление на 
хранителните вещества: 
дял на земеделската земя, 
обхваната от задължения, 
свързани с подобряването 
на управлението на 
хранителните вещества
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I.17 Намаляване на 
натиска върху водните 
ресурси: показател за 
използване на водите 
плюс (WEI+)

R.22 Устойчиво 
използване на водата: дял 
на поливните площи, 
обхванати от задължения 
за подобряване на водния 
баланс, включително 
мерки за намаляване на 
ерозията на почвата, 
измерване на водата и 
увеличаване на 
капацитета за 
задържане на вода на 
почвата, в 
съответствие с 
програмите за мерки в 
плановете за управление 
на речните басейни

I.17a Намаляване на 
изтичането на 
пестициди в 
подземните и 
повърхностните води: 
процент на 
подземните водни 
обекти в недобро 
състояние (въз основа 
на стандартите за 
качество за отделните 
пестициди и за общото 
съдържание на 
пестициди, определени 
в Директива 
2006/118/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета1a) и процент на 
повърхностните водни 
обекти, в които са 
превишени 
стандартите за 
качество на околната 
среда, определени в 
Директива 2008/105/ЕО 
на Европейския 
парламент и на 
Съвета1б или въведени 
от държавите членки 
за пестицидите, 

R.22a Намаляване на 
въздействието на 
животновъдството 
върху околната среда: 
гъстота на животните 
с разбивка по речни 
басейни и по региони и 
на равнище държави 
членки
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използвани в селското 
стопанство, които са 
съответно 
приоритетни 
вещества или 
специфични 
замърсители на 
водните басейни

R.23 Качество на 
изпълнението, свързано с 
околната среда/климата, 
постигано чрез 
инвестиции: дял на 
земеделските стопани, 
получаващи подпомагане 
за инвестиции, свързани с 
грижа за околната среда 
или климата

R.24 Качество на 
изпълнението с оглед на 
околната среда/климата, 
постигано чрез знания: 
дял на земеделските 
стопани, получаващи 
подпомагане за 
консултации/обучения, 
свързани с качеството на 
изпълнение с оглед на 
околната среда и климата

R.24a Намаляване на 
изтичането на 
пестициди: дял на 
земеделската земя, 
засегната от 
специфични 
подпомагани действия, 
които водят до 
намаляване на 
изтичането на 
пестициди в подземните 
или повърхностните 
води 
R.24б Опазване на 
почвите чрез 
сеитбооборот: дял на 
обработваемата земя, 
където се прилага 
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сеитбооборот, 
включващ бобов 
компонент

___________________
1а Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на 
състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).
1б Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на 
политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 
82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за 
изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 
348, 24.12.2008 г., стр. 84). 

Изменение 185

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 9

Текст, предложен от Комисията

Допринасяне за 
защита на 
биологичното 
разнообразие, 
подобряване на 
екосистемните услуги и 
опазване на 
местообитанията и 
ландшафта

I.18 Повишаване на 
птичите популации 
върху земеделски земи: 
Индекс на птиците, 
живеещи върху 
земеделски земи

R.25 Подпомагане на 
устойчивото управление 
на горите: дял на 
горската земя, обхваната 
от задължения в 
областта на 
управлението в 
подкрепа на опазването 
на горите и тяхното 
управление

I.19 Засилено опазване 
на биологичното 
разнообразие: процент 
на видовете и 
местообитанията от 
интерес на Общността, 
свързани със селското 
стопанство, при които се 
наблюдават тенденции 
на запазване или 
нарастване

R.26 Опазване на 
горските екосистеми: 
дял на горската земя, 
обхваната от 
задължения в областта 
на управлението в 
подкрепа на опазването 
на ландшафта, 
биологичното 
разнообразие и 
екосистемните услуги 

I.20 Засилено 
предоставяне на 
екосистемни услуги: дял 
на ИЗП, обхваната от 

R.27 Опазване на 
местообитанията и 
видовете: дял на 
земеделската земя, 
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особеностите на 
ландшафта

обхваната от 
задължения в областта 
на управлението в 
подкрепа на опазването 
или възстановяването на 
биологичното 
разнообразие 

R.28 Подпомагане по 
„Натура 2000“: Площ в 
зоните по „Натура 
2000“, обхванати от 
задължения за опазване, 
поддръжка и 
възстановяване

R.29 Опазване на 
особеностите на 
ландшафта: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от 
задължения в областта 
на управлението на 
особеностите на 
ландшафта, 
включително живи 
плетове

Изменение

Спиране и обръщане на 
процеса на загуба на 
биологичното 
разнообразие, 
подобряване на 
екосистемните услуги, 
опазване на 
местообитанията и 
ландшафта и оказване 
на подкрепа за 
селскостопанските 
системи с висока 
природна стойност

I.18 Повишаване на 
птичите популации 
върху земеделски земи: 
Индекс на птиците, 
живеещи върху 
земеделски земи

R.25 Подпомагане на 
устойчивото управление 
на горите: дял на 
горската земя, обхваната 
от задължения в 
областта на 
управлението в 
подкрепа на опазването 
на горите и тяхното 
управление

I.19 Засилено опазване 
на биологичното 
разнообразие: процент 
на видовете и 
местообитанията от 
интерес на Общността, 
свързани със селското 

R.26 Опазване на 
горските екосистеми: 
дял на горската земя, 
обхваната от 
задължения в областта 
на управлението в 
подкрепа на опазването 
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стопанство, при които се 
наблюдават тенденции 
на запазване или 
нарастване

на ландшафта, 
биологичното 
разнообразие и 
екосистемните услуги 

I.20 Засилено 
предоставяне на 
екосистемни услуги: дял 
на ИЗП, обхваната от 
особеностите на 
ландшафта

R.27 Опазване на 
местообитанията и 
видовете: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от 
задължения в областта 
на управлението в 
подкрепа на опазването 
или възстановяването на 
биологичното 
разнообразие 

I.20a Обръщане на 
тенденцията, 
характеризираща се с 
намаляване на 
опрашителите: 
показател за 
опрашителите, 
включващ пчелите и 
пеперудите

R.27a Стимулиране на 
генетичното 
разнообразие: индекс 
на биологичното 
разнообразие в 
селското стопанство, 
с който се измерва 
видовото многообразие 
в рамките на видовете 
култури и сред тях
R.28 Подпомагане по 
„Натура 2000“: Площ в 
зоните по „Натура 
2000“, обхванати от 
задължения за опазване, 
поддръжка и 
възстановяване

R.29 Опазване на 
особеностите на 
ландшафта: дял на 
земеделската земя, 
обхваната от 
задължения в областта 
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на управлението на 
особеностите на 
ландшафта, 
включително живи 
плетове

R.29a Насърчаване на 
селскостопанските 
практики с висока 
природна стойност: 
дял на земеделската 
земя, обхваната от 
задължения в 
областта на 
управлението за 
създаване на висока 
природна стойност

Изменение 186

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 10

Текст, предложен от Комисията

Привличане на млади 
земеделски стопани и 
улесняване развитието 
на стопанска дейност в 
селските райони

I.21 Привличане на млади 
земеделски стопани: 
промяна в броя на новите 
земеделски стопани 

R.30 Приемственост 
между поколенията: 
брой на младите 
земеделски стопани, 
създаващи стопанство с 
подпомагане по линия 
на ОСП  

Изменение

Привличане на млади 
земеделски стопани и 
улесняване на 
развитието на стопанска 
дейност в селските 
райони

I.21 Привличане на 
млади земеделски 
стопани: промяна в броя 
на новите земеделски 
стопани 

R.30 Приемственост 
между поколенията: 
брой на младите 
земеделски стопани, 
създаващи стопанство с 
подпомагане по линия 
на ОСП  

Изменение 187

Предложение за регламент
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Приложение І – таблица 1 – ред 11

Текст, предложен от Комисията

Насърчаване на 
заетостта, растежа, 
социалното 
приобщаване и местното 
развитие в селските 
райони, включително 
биоикономиката и 
устойчивото горско 
стопанство

I.22 Допринасяне за 
създаване на работни 
места в селските райони: 
промяна в равнището на 
заетост в преобладаващо 
селските райони

R.31 Растеж и заетост в 
селските райони: нови 
работни места в рамките 
на подпомагани проекти 

I.23 Допринасяне за 
растежа в селските 
райони: промяна в БВП 
на глава от населението 
в преобладаващо 
селските райони

R.32 Развитие на 
биоикономиката в 
селските райони: брой 
на предприятията, 
занимаващи се с 
биоикономика, 
разработени при 
използване на 
подпомагане

I.24 По-справедлива 
ОСП: подобряване 
разпределението на 
подпомагането по ОСП 

R.33 Цифровизиране на 
икономиката в селските 
райони: население в 
селските райони, 
обхванато от 
подпомагане по 
стратегията за 
„Интелигентни селища“

I.25 Насърчаване на 
приобщаването в 
селските райони: 
промяна в индекса на 
бедността в селските 
райони

R.34 Свързване на 
селските райони в 
Европа: дял на 
населението в селските 
райони, ползващо 
подобрен достъп до 
услуги и 
инфраструктура чрез 
подпомагане по ОСП

R.35 Насърчаване на 
приобщаването в 
селските райони: брой 
на лицата от малцинства 
и/или уязвими групи, 
включени в 
подпомагани проекти за 
социално приобщаване
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Изменение

Насърчаване на 
заетостта, растежа, 
социалното 
приобщаване и местното 
развитие в селските 
райони, включително 
биоикономиката и 
устойчивото горско 
стопанство

I.22 Допринасяне за 
създаване на работни 
места в селските райони: 
промяна в равнището на 
заетост в преобладаващо 
селските райони

R.31 Растеж и заетост в 
селските райони: нови 
работни места в рамките 
на подпомагани проекти 

I.23 Допринасяне за 
растежа в селските 
райони: промяна в БВП 
на глава от населението 
в преобладаващо 
селските райони

R.32 Развитие на 
биоикономиката в 
селските райони: брой 
на предприятията, 
занимаващи се с 
биоикономика, 
разработени при 
използване на 
подпомагане

I.24 По-справедлива 
ОСП: подобряване 
разпределението на 
подпомагането по ОСП 

R.33 Цифровизиране на 
икономиката в селските 
райони: дял на 
населението в селските 
райони, обхванато от 
подпомагане по 
стратегията за 
„Интелигентни селища“

I.25 Насърчаване на 
приобщаването в 
селските райони: 
промяна в индекса на 
бедността в селските 
райони

R.34 Свързване на 
селските райони в 
Европа: дял на 
населението в селските 
райони, ползващо 
подобрен достъп до 
услуги и 
инфраструктура чрез 
подпомагане по ОСП

R.35 Насърчаване на 
приобщаването в 
селските райони: брой 
на лицата от малцинства 
и/или уязвими групи, 
включени в 
подпомагани проекти за 
социално приобщаване
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Изменение 188

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 1 – ред 12

Текст, предложен от Комисията

Подобряване на 
реакцията на селското 
стопанство в ЕС в 
отговор на 
обществените 
изисквания по 
отношение на храните и 
здравето, включително 
за безвредна, питателна 
и устойчива храна, както 
и за хуманно отношение 
към животните

I.26 Ограничаване 
използването на 
антибиотици в селското 
стопанство: 
продажби/използване 
при животни, 
отглеждани за 
производство на храни

R.36 Ограничаване 
използването на 
антибиотици: дял на 
животинските единици, 
засегнати от 
подпомагани действия 
за ограничаване 
използването на 
антибиотици 
(предотвратяване/намал
яване)

I.27 Устойчива употреба 
на пестициди: 
намаляване на 
рисковете и 
въздействията от 
употребата на 
пестициди**

R.37 Устойчива 
употреба на пестициди: 
дял на земеделската 
земя, засегната от 
подпомагани 
специфични действия, 
които водят до 
устойчива употреба на 
пестициди, за да се 
намалят рисковете и 
въздействията от 
употребата на 
пестициди

1.28 Реакция в отговор 
на потребителското 
изискване за качествена 
храна: стойност на 
продукцията, обхваната 
от схеми за качество на 
ЕС (включително 
биологични продукти) 

R.38 Подобряване на 
хуманното отношение 
към животните: дял на 
животинските единици, 
попадащи в обхвата на 
подпомагано действие за 
подобряване на 
хуманното отношение 
към животните

______________________

** Директивата относно устойчивата употреба на пестициди

Изменение

Подобряване на 
реакцията на селското 

I.26 Ограничаване на 
използването на 

R.36 Ограничаване 
използването на 
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стопанство в ЕС в 
отговор на 
обществените 
изисквания по 
отношение на храните и 
здравето, включително 
за безвредна, питателна 
и устойчива храна, както 
и за хуманно отношение 
към животните

антибиотици в селското 
стопанство: 
продажби/използване 
при животни, 
отглеждани за 
производство на храни

антибиотици: дял на 
животинските единици, 
засегнати от 
подпомагани действия 
за ограничаване 
използването на 
антибиотици 
(предотвратяване/намал
яване)

I.26a Устойчива 
употреба на 
ветеринарномедицинск
и продукти при 
селскостопанските 
животни: продажби и 
използване на 
ветеринарномедицинск
и продукти при 
животни, отглеждани 
за производство на 
храни

R.36a Устойчива 
употреба на 
ветеринарномедицинск
и продукти: дял на 
животните, засегнати 
от мерки в подкрепа на 
ограничаването на 
употребата на 
ветеринарномедицинск
и продукти 
(превенция/намаляване
) с цел намаляване на 
рисковете и 
отрицателните 
последици от 
употребата на тези 
продукти

I.27 Устойчива употреба 
на пестициди: 
намаляване на 
зависимостта от 
употребата на 
пестициди**

R.37 Устойчива 
употреба на пестициди: 
дял на земеделската 
земя, засегната от 
подпомагани 
специфични дейности, 
които водят до 
намаляване на 
зависимостта от 
употребата на 
пестициди 

R.37a Намаляване на 
зависимостта от 
пестициди: обеми на 
пестицидите, които се 
продават и 
употребяват 
(статистика за 
пестициди)

I.28 Реакция в отговор R.38 Подобряване на 
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на потребителското 
изискване за качествена 
храна: стойност на 
продукцията, обхваната 
от схеми за качество на 
ЕС (включително 
биологични продукти) 

хуманното отношение 
към животните: дял на 
животинските единици, 
попадащи в обхвата на 
подпомагано действие за 
подобряване на 
хуманното отношение 
към животните

І.28а Намаляване на 
неспазването на 
съществуващото 
законодателство в 
областта на 
хуманното отношение 
към животните 
(Регламент № 
1099/2009 на Съвета, 
Директива 2007/43/ЕО 
на Съвета, Директива 
1999/74/EО на Съвета)

R.38а Намаляване на 
гъстотата на 
животните: брой 
животински единици 
на земеделска площ

І.28б Намаляване на 
гъстотата на 
животните по видове в 
държавата членка

______________________

** Директива относно устойчивата употреба на пестициди

Изменение 189

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Европейско 
партньорство за 
иновации (ЕПИ) за 
знания и иновации в 
селското стопанство**

O.1 Брой на оперативните групи в рамките на ЕИП

O.2 Брой на консултантите, които създават оперативни 
групи в рамките на ЕИП или участват в такива групи

Подпомагане по линия 
на ОСП

O.3 Брой на бенефициерите на подпомагане по линия на 
ОСП

Необвързано с 
производството 

O.4 Брой на хектарите за необвързани с производството 
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подпомагане директни плащания 

O.5 Брой на бенефициерите за необвързани с 
производството директни плащания 

O.6 Брой на хектарите, по отношение на които се прилага 
засилено подпомагане на доходите за млади земеделски 
стопани

O.7 Брой на бенефициерите, по отношение на които се 
прилага засилено подпомагане на доходите за млади 
земеделски стопани

Инструменти за 
управление на риска

O.8 Брой на земеделските стопани, попадащи в обхвата на 
подпомагани инструменти за управление на риска

Обвързано с 
производството 
подпомагане

O.9 Брой на хектарите, за които се ползва обвързано с 
производството подпомагане

O.10 Брой на животните, за които се ползва обвързано с 
производството подпомагане

Плащания за природни 
ограничения или други 
специфични за района 
ограничения

O.11 Брой на хектарите, за които се получава допълнително 
плащане за райони с природни ограничения (3 категории)

O.12 Брой на хектарите, за които се получава подпомагане 
по линия на „Натура 2000“ или на Рамковата директива за 
водите

Плащания във връзка 
със задължения в 
областта на 
управлението 
(агроекология и климат, 
генетични ресурси, 
хуманно отношение 
към животните)

O.13 Брой на хектарите (земеделска земя), обхванати от 
задължения в областта на околната среда/климата, които 
надхвърлят задължителните изисквания

O.14 Брой на хектарите (гори), обхванати от задължения в 
областта на околната среда/климата, които надхвърлят 
задължителните изисквания

O.15 Брой на хектарите, за които се получава подпомагане 
за биологично земеделие

O.16 Брой на животинските единици, обхванати от 
подпомагане за мерки, насочени към хуманното 
отношение към животните, здравеопазването или по-
голяма биологична сигурност

O.17 Брой на проектите в подкрепа на генетичните 
ресурси
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Инвестиции O.18 Брой на подпомаганите инвестиции в производствени 
дейности в земеделските стопанства

O.19 Брой на подпомаганите местни инфраструктури

O.20 Брой на подпомаганите инвестиции в 
непроизводствени дейности

O.21 Брой на инвестициите в производствени дейности 
извън земеделските стопанства

Безвъзмездни средства 
за установяване

O.22 Брой на земеделските стопани, получаващи 
безвъзмездни средства за установяване

O.23 Брой на предприемачите от селски райони, получаващи 
безвъзмездни средства за установяване

Сътрудничество O.24 Брой на подпомаганите групи/организации на 
производители

O.25 Брой на земеделските стопани, получаващи 
подпомагане с цел участие в схемите за качество на ЕС

O.26 Брой на проектите за приемственост между 
поколенията (млади земеделски стопани/земеделски 
стопани, които не изпълняват изискванията за възраст)

O.27 Брой на стратегиите за местно развитие (LEADER)

O.28 Брой на други групи за сътрудничество (освен в 
рамките на ЕПИ, които се докладват по O.1)

Обмен на знания и 
информация

O.29 Брой на земеделските стопани, на които са 
предоставени обучения/консултации

O.30 Брой на лицата, различни от земеделски стопани, на 
които са предоставени обучения/консултации

Хоризонтални 
показатели

O.31 Брой на хектарите, на които се прилагат екологични 
практики (обобщаващ показател за физическата площ, 
обхваната от изискване за спазване на предварителни 
условия, есосхеми, мерки за агроекология и климат, мерки в 
областта на горското стопанство, биологично земеделие)

O.32 Брой на хектарите, за които се прилагат 
предварителните условия (разбивка по добра земеделска и 
екологична практика)

Секторни програми O.33 Брой на организациите на производители, създаващи 
оперативен фонд/програма 

O.34 Брой на действията за популяризиране и предоставяне 
на информация, както и за наблюдение на пазара 

O.35 Брой на действията за запазване/подобряване на 
пчеларството

______________________

**Подпомагането за оперативните групи в рамките на ЕИП попада в обхвата на 
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разпоредбите относно сътрудничеството.

Изменение

Европейско 
партньорство за 
иновации (ЕПИ) за 
знания и иновации в 
селското стопанство**

O.1 Брой на оперативните групи в рамките на ЕИП

O.2 Брой на консултантите, които създават оперативни 
групи в рамките на ЕИП или участват в такива групи

Подпомагане по линия 
на ОСП

O.3 Брой на бенефициерите на подпомагане по линия на 
ОСП

Необвързано с 
производството 
подпомагане

O.4 Брой на хектарите за необвързани с производството 
директни плащания

O.5 Брой на бенефициерите за необвързани с 
производството директни плащания 

O.6 Брой на хектарите, по отношение на които се прилага 
засилено подпомагане на доходите за млади земеделски 
стопани

O.7 Брой на бенефициерите, по отношение на които се 
прилага засилено подпомагане на доходите за млади 
земеделски стопани

Инструменти за 
управление на риска

O.8 Брой на земеделските стопани, попадащи в обхвата на 
подпомагани инструменти за управление на риска

Обвързано с 
производството 
подпомагане

O.9 Брой на хектарите, за които се ползва обвързано с 
производството подпомагане 

O.10 Брой на животните, за които се ползва обвързано с 
производството подпомагане

Плащания за природни 
ограничения или други 
специфични за района 
ограничения

O.11 Брой на хектарите, за които се получава допълнително 
плащане за райони с природни ограничения (3 категории)

O.12 Брой на хектарите, за които се получава 
подпомагане по линия на „Натура 2000“ или на Рамковата 
директива за водите

Плащания във връзка 
със задължения в 
областта на 
управлението 
(агроекология и климат, 
генетични ресурси, 

O.13 Брой на хектарите (земеделска земя), обхванати от 
задължения в областта на околната среда/климата, които 
надхвърлят задължителните изисквания
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хуманно отношение към 
животните)

O.14 Брой на хектарите (гори), обхванати от задължения в 
областта на околната среда/климата, които надхвърлят 
задължителните изисквания

O.15 Брой на хектарите, за които се получава 
подпомагане за биологично земеделие

O.16 Брой на животинските единици, обхванати от 
подпомагане за мерки, насочени към хуманното 
отношение към животните, здравеопазването или по-
голяма биологична сигурност

O.17 Брой на проектите в подкрепа на генетичните 
ресурси

Инвестиции TO.18

O.19 Брой на подпомаганите местни инфраструктури

O.20 Брой на подпомаганите инвестиции в 
непроизводствени дейности

O.21 Брой на инвестициите в производствени дейности 
извън земеделските стопанства

Безвъзмездни средства 
за установяване

O.22 Брой на земеделските стопани, получаващи 
безвъзмездни средства за установяване

O.23 Брой на предприемачите от селски райони, 
получаващи безвъзмездни средства за установяване

Сътрудничество O.24 Брой на подпомаганите групи/организации на 
производители

O.25 Брой на земеделските стопани, получаващи 
подпомагане с цел участие в схемите за качество на ЕС

O.26 Брой на проектите за приемственост между 
поколенията (млади земеделски стопани/земеделски 
стопани, които не изпълняват изискванията за възраст)

O.27 Брой на стратегиите за местно развитие (LEADER)

O.28 Брой на други групи за сътрудничество (освен в 
рамките на ЕПИ, които се докладват по O.1)

Обмен на знания и 
информация

O.29 Брой на земеделските стопани, на които са 
предоставени обучения/консултации

O.30 Брой на лицата, различни от земеделски стопани, на 
които са предоставени обучения/консултации

Хоризонтални 
показатели

O.31 Брой на хектарите, на които се прилагат екологични 
практики (обобщаващ показател за физическата площ, 
обхваната от изискване за спазване на предварителни 
условия, есосхеми, мерки за агроекология и климат, мерки в 
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областта на горското стопанство, биологично земеделие)

O.32 Брой на хектарите, за които се прилагат 
предварителните условия (разбивка по добра земеделска и 
екологична практика)

Секторни програми O.33 Брой на организациите на производители, създаващи 
оперативен фонд/програма 

O.34 Брой на действията за популяризиране и предоставяне 
на информация, както и за наблюдение на пазара 

O.35 Брой на действията за запазване/подобряване на 
пчеларството

_____________________

**Подпомагането за оперативните групи в рамките на ЕИП попада в обхвата на 
разпоредбите относно сътрудничеството.

Изменение 190

Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Изменен
ие на 
климата

ДЗЕС 1 Поддържане на постоянно 
затревени площи на 
основата на 
съотношението на 
постоянно затревените 
площи спрямо 
земеделската площ

Обща предпазна мярка 
срещу преобразуване с 
цел друг вид 
земеделско ползване, 
предприета за опазване 
на запаса на въглерод

(смекчав
ане на 
последи
ците и 
адаптац
ия)

ДЗЕС 2 Подходяща защита на 
влажните зони и 
торфищата

Защита на богатите на 
въглерод почви

ДЗЕС 3 Забрана за изгаряне на 
стърнища от полски 
култури, освен по 
фитосанитарни причини 

Поддържане на нивото 
на органични вещества 
в почвата

Изменение

Изменен
ие на 
климата

ДЗЕС 1 Поддържане на постоянно 
затревени площи на 
основата на 
съотношението на 

Обща предпазна мярка 
срещу преобразуване с 
цел друг вид 
земеделско ползване, 
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постоянно затревените 
площи спрямо 
земеделската площ и 
степента на 
преобразуване в 
обработваема земя. Това 
съотношение не трябва 
да намалява с повече от 
5% спрямо 
еквивалентното 
съотношение, 
установено от 
държавите членки за 
референтната 2013 
година

предприета за опазване 
на запаса на въглерод

(смекчав
ане на 
последи
ците и 
адаптац
ия)

ДЗЕС 2 Ефикасна защита на 
влажните зони и 
торфищата

Защита на богатите на 
въглерод почви

ДЗЕС 3 Забрана за изгаряне на 
стърнища от полски 
култури, освен по 
фитосанитарни причини 

Поддържане на нивото 
на органични вещества 
в почвата, намаляване 
на замърсяването на 
въздуха

ДЗЕС 3a Максимална гъстота на 
животните

Непревишаване на 
границата от 0,7 
животински единици 
на хектар земеделска 
земя

Изменение 191

Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 3

Текст, предложен от Комисията

Води SMR 1 Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 
2000 г. за установяване на 
рамка за действията на 
Общността в областта на 
политиката за водите:
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член 11, параграф 3, буква 
д) и член 11, параграф 3, 
буква з) по отношение на 
задължителните 
изисквания за контрол на 
дифузни източници на 
замърсяване с фосфати

SMR 2 Директива 91/676/ЕИО на 
Съвета от 12 декември 
1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с 
нитрати от 
селскостопански 
източници (ОВ L 375, 
31.12.1991 г., стр. 1):

членове 4 и 5

ДЗЕС 4 Изграждане на буферни 
ивици по протежението 
на водните басейни1

Опазване на реките от 
замърсяване и оттичане

ДЗЕС 5 Използване на 
инструмента за 
устойчивост на 
земеделските стопанства 
за хранителните 
вещества2

Устойчиво управление 
на хранителните 
вещества

______________________
1 Буферните ивици по ДЗЕС както във, така и извън уязвимите зони, определени 
по силата на член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, трябва да отговарят най-
малко на изискванията, свързани с разпръскването на подобряващи почвата вещества в 
близост до потоци, посочено в рубрика А, точка 4 от приложение ІІ към Директива 
91/676/ЕИО, които да се прилагат в съответствие с програмите за действие на 
държавите членки, изготвени съгласно член 5, параграф 4 от Директива 91/676/ЕИО.
2 Инструментът осигурява най-малко следните елементи и функционални 
характеристики: 

a) елементи:

• относима информация за земеделските стопанства въз основа на СИЗП и ИСАК,

• информация от вземането на проби от почвата по подходяща пространствена и 
времева скала,

• информация за относимите практики за управление, история на засаждането на 
културите и целите по отношение на добива,

• указания във връзка с правните ограничения и изисквания от значение за 
управлението на хранителните вещества в земеделските стопанства,

• пълен баланс на хранителните вещества;
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б) функционални характеристики: 

• автоматично интегриране на данни от различни източници (СИЗП и ИСАК, 
генерирани от земеделските стопани данни, анализи на почвата и т.н.) доколкото това е 
възможно, за да се избегне дублиране на подаването на данни от страна на 
земеделските стопани,

• възможност за двупосочна комуникация между разплащателната 
агенция/управляващите органи и земеделските стопани,

• модулност и възможност за подпомагане на допълнителни цели за устойчиво 
развитие (напр. управление на емисиите, управление на водите),

• спазване на принципите на ЕС за оперативна съвместимост, свободен достъп до 
и повторно използване на данните, 

• гаранции за сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот в 
съответствие с най-добрите съществуващи стандарти.

Изменение

Води SMR 1 член 11, параграф 3, 
буква д), член 11, 
параграф 3, буква з), 
член 11, параграф 3, 
буква й) и член 11, 
параграф 3, буква к) по 
отношение на 
задължителните 
изисквания за контрол на 
дифузни източници на 
замърсяване с фосфати

SMR 2 Директива 91/676/ЕИО на 
Съвета от 12 декември 
1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с 
нитрати от 
селскостопански 
източници (ОВ L 375, 
31.12.1991 г., стр. 1):

членове 4 и 5

ДЗЕС 4 Изграждане на буферни 
ивици по протежението 
на водните басейни1 с 
минимална ширина 3 m, 
в които не могат да се 
използват торове и 
продукти за растителна 
защита

Опазване на реките, 
опрашителите, 
водоснабдяването и 
водните видове или 
екосистемите от 
замърсяване, 
токсичност и 
оттичане

ДЗЕС 5 Използване на 
инструмента за 

Устойчиво управление 
на хранителните 
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устойчивост на 
земеделските стопанства 
за хранителните 
вещества2 и намаляване 
на използваните 
суровини

вещества, 
пестицидите и 
ветеринарномедицинс
ките продукти  в 
зависимост от 
размера и 
интензивността на 
стопанството

______________________
1 Буферните ивици по ДЗЕС както във, така и извън уязвимите зони, определени 
по силата на член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, трябва да отговарят най-
малко на изискванията, свързани с разпръскването на подобряващи почвата вещества в 
близост до потоци, посочено в рубрика А, точка 4 от приложение ІІ към Директива 
91/676/ЕИО, които да се прилагат в съответствие с програмите за действие на 
държавите членки, изготвени съгласно член 5, параграф 4 от Директива 91/676/ЕИО.
2 Инструментът осигурява най-малко следните елементи и функционални 
характеристики: 

a) елементи:

• относима информация за земеделските стопанства въз основа на СИЗП и ИСАК,

• информация от вземането на проби от почвата по подходяща пространствена и 
времева скала,

• информация за относимите практики за управление, история на засаждането на 
културите и целите по отношение на добива,

• указания във връзка с правните ограничения и изисквания от значение за 
управлението на хранителните вещества в земеделските стопанства,

• пълен баланс на хранителните вещества;

б) функционални характеристики: 

• автоматично интегриране на данни от различни източници (СИЗП и ИСАК, 
генерирани от земеделските стопани данни, анализи на почвата и т.н.) доколкото това е 
възможно, за да се избегне дублиране на подаването на данни от страна на 
земеделските стопани,

• възможност за двупосочна комуникация между разплащателната 
агенция/управляващите органи и земеделските стопани,

• модулност и възможност за подпомагане на допълнителни цели за устойчиво 
развитие (напр. управление на емисиите, управление на водите),

• спазване на принципите на ЕС за оперативна съвместимост, свободен достъп до 
и повторно използване на данните, 

• гаранции за сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот в 
съответствие с най-добрите съществуващи стандарти.

Изменение 192
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Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

Почва ДЗЕС 6 Управление на 
обработката на земята, 
чрез което се намалява 
рискът от влошаване на 
качеството на почвите, 
включително отчитане на 
наклона

Минимално управление 
на земите съобразно 
специфичните местни 
условия с цел 
ограничаване на 
ерозията

(опазване 
и 
качество)

ДЗЕС 7 Недопускане на гола 
почва през най-
чувствителния период 
(периоди)

Защита на почвите 
през зимата

ДЗЕС 8 Сеитбооборот Опазване на почвения 
потенциал

Изменение

Почва ДЗЕС 6 Целесъобразно 
управление на 
обработката на земята и 
почвите, чрез което се 
намалява рискът от 
влошаване на качеството 
на почвите, включително 
отчитане на наклона

Минимално управление 
на земите съобразно 
специфичните местни 
условия с цел 
ограничаване на 
ерозията и опазване на 
запаса на въглерод

(опазване 
и 
качество)

ДЗЕС 7 Недопускане на гола 
почва през най-
чувствителния период 
(периоди)

Физическа защита на 
почвите срещу ерозия и 
поддържане на 
почвената биота, 
като същевременно се 
дава възможност за 
използването на 
традиционни 
практики

ДЗЕС 8 Сеитбооборот от 
минимум четири години, 
включващ бобов 
компонент

Опазване на почвения 
потенциал

Изменение 193

Предложение за регламент
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Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Биологично 
разнообразие 
и ландшафт

SMR 3 Директива 2009/147/ЕО 
на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. 
относно опазването на 
дивите птици (ОВ L 20, 
26.01.2010 г., стр. 7):

(опазване и 
качество)

член 3, параграф 1, член 3 
параграф 2, буква б), член 
4, параграфи 1, 2 и 4

SMR 4 Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 г. 
за опазване на 
естествените 
местообитания и на 
дивата флора и фауна 
(ОВ L 206, 22.7.1992 г., 
стр. 7):

член 6, параграфи 1 и 2

ДЗЕС 9 Минимален дял 
земеделска площ, 
предназначена за 
непроизводствени обекти 
или площи

Поддържане на 
непроизводствени 
обекти и площи за 
подобряване на 
биологичното 
разнообразие в 
земеделското 
стопанство

Запазване на 
особеностите на 
ландшафта

Забрана за рязане на живи 
плетове и дървета през 
размножителния период и 
периода на отглеждане 
при птиците 

Прилагане, по 
възможност, на мерки за 
избягване на инвазивни 
растителни видове

ДЗЕС 10 Забрана за промяна на 
предназначението или 

Защита на видовете и 
местообитанията
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разораване на постоянно 
затревени площи в зони 
по „Натура 2000“

Изменение

Биологично 
разнообразие 
и ландшафт

SMR 3 Директива 2009/147/ЕО 
на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. 
относно опазването на 
дивите птици (ОВ L 20, 
26.01.2010 г., стр. 7):

(опазване и 
качество)

член 3, параграф 1, член 3 
параграф 2, буква б), член 
4, параграфи 1, 2 и 4 и 
член 5, букви а), б) и г)

SMR 4 Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета от 21 май 1992 г. 
за опазване на 
естествените 
местообитания и на 
дивата флора и фауна 
(ОВ L 206, 22.7.1992 г., 
стр. 7):

член 2, член 3, параграф 
3, член 6, параграфи 1 и 2, 
член 12, параграф 1, член 
13, параграф 1

ДЗЕС 9 Минимален дял от 7% на 
земеделската площ, 
предназначена за 
непроизводствени обекти 
или площи, в която не се 
използват синтетични 
пестициди и торове

Поддържане на 
непроизводствени 
обекти и площи за 
подобряване на 
биологичното 
разнообразие в 
земеделското 
стопанство, в т.ч. 
функционалното 
биологично 
разнообразие и 
полезните видове

Запазване на 
особеностите на 
ландшафта

Забрана за рязане на живи 
плетове и дървета през 
размножителния период и 
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периода на отглеждане 
при птиците 

Прилагане, по 
възможност, на мерки за 
избягване на инвазивни 
растителни видове

ДЗЕС 10 Забрана за промяна на 
предназначението или 
разораване на постоянно 
затревени площи в зони 
по „Натура 2000“

Защита на 
местообитанията и 
видовете, поглъщане 
на въглерод

Изменение 194

Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Безопас
ност на 
храните

ЗИУ 5 Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на 
Европейския парламент и 
на Съвета от 28 януари 
2002 г. за установяване на 
общите принципи и 
изисквания на 
законодателството в 
областта на храните, за 
създаване на Европейски 
орган за безопасност на 
храните и за определяне 
на процедури относно 
безопасността на храните 
(ОВ L 31, 1.2.2002 г., 
стр. 1):

членове 14 и 15, член 17, 
параграф 13 и членове 18, 
19 и 20

ЗИУ 6 Директива 96/22/ЕО на 
Съвета от 29 април 1996 г. 
относно забрана на 
употребата на определени 
субстанции с хормонално 
или тиреостатично 
действие и на бета-
агонисти в 
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животновъдството и за 
отмяна на Директиви 
81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО 
и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 
23.5.1996 г., стр. 3):

член 3, букви а), б), г) и д) 
и членове 4, 5 и 7

______________________
3 Както се прилага по-специално с:

— член 14 от Регламент (ЕО) № 470/2009 и приложението към Регламент (ЕО) 
№ 37/2010,

— Регламент (ЕО) № 852/2004: член 4, параграф 1 и приложение I, част A, рубрика 
II, точка 4, букви ж), з) и й), точка 5, букви е) и з), точка 6; рубрика ІII, точка 8, букви 
а), б), г) и д), точка 9, букви а и в),

— Регламент (ЕО) № 853/2004: член 3, параграф 1 и приложение ІІI, раздел IX, 
глава І, рубрика I, точка 1, букви б), в), г) и д); рубрика I, точка 2, буква а, подточки i), 
ii) и iii), буква б), подточки i) и ii), буква в); рубрика I, точка 3; рубрика I, точка 4; 
рубрика I, точка 5; рубрика II, буква A, точки 1, 2, 3 и 4; рубрика II, буква Б, точка 1, 
букви а) и г), точка 2, точка 4, букви а) и б); приложение ІІІ, раздел Х, глава І, точка 1,

— Регламент (ЕО) № 183/2005: член 5, параграф 1 и приложение I, част А, рубрика 
І, точка 4, букви д) и ж), рубрика ІІ, точка 2, букви а), б) и д); член 5, параграф 5 и 
приложение ІІІ, раздел „ХРАНЕНЕ“, точка 1 „Складиране“, първото и последното 
изречение и точка 2 „Дистрибуция“, третото изречение, член 5, параграф 6 и

— Регламент (ЕО) № 396/2005: член 18

Изменение

Безопас
ност на 
храните

ЗИУ 5 Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на 
Европейския парламент и 
на Съвета от 28 януари 
2002 г. за установяване на 
общите принципи и 
изисквания на 
законодателството в 
областта на храните, за 
създаване на Европейски 
орган за безопасност на 
храните и за определяне 
на процедури относно 
безопасността на храните 
(ОВ L 31, 1.2.2002 г., 
стр. 1):

членове 14 и 15, член 17, 
параграф 13 и членове 18, 
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19 и 20

ЗИУ 6 Директива 96/22/ЕО на 
Съвета от 29 април 1996 г. 
относно забрана на 
употребата на определени 
субстанции с хормонално 
или тиреостатично 
действие и на бета-
агонисти в 
животновъдството и за 
отмяна на Директиви 
81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО 
и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 
23.5.1996 г., стр. 3):

член 3, букви а), б), г) и д) 
и членове 4, 5 и 7

ЗИУ 6a Регламент (ЕС) 2019/6 
на Европейския 
парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. 
относно ветеринарните 
лекарствени продукти и 
за отмяна на Директива 
2001/82/ЕО (ОВ L 4, 
7.1.2019 г., стр. 43):
членове 107 и 108

______________________
3 Както се прилага по-специално с:

– член 14 от Регламент (ЕО) № 470/2009 и приложението към Регламент (ЕО) 
№ 37/2010,

– Регламент (ЕО) № 852/2004: член 4, параграф 1 и приложение I, част A, рубрика 
II, точка 4, букви ж), з) и й), точка 5, букви е) и з), точка 6; рубрика ІII, точка 8, букви 
а), б), г) и д), точка 9, букви а и в),

– Регламент (ЕО) № 853/2004: член 3, параграф 1 и приложение ІІI, раздел IX, 
глава І, рубрика I, точка 1, букви б), в), г) и д); рубрика I, точка 2, буква а, подточки i), 
ii) и iii), буква б), подточки i) и ii), буква в); рубрика I, точка 3; рубрика I, точка 4; 
рубрика I, точка 5; рубрика II, буква A, точки 1, 2, 3 и 4; рубрика II, буква Б, точка 1, 
букви а) и г), точка 2, точка 4, букви а) и б); приложение ІІІ, раздел Х, глава І, точка 1,

– Регламент (ЕО) № 183/2005: член 5, параграф 1 и приложение I, част А, рубрика 
І, точка 4, букви д) и ж), рубрика ІІ, точка 2, букви а), б) и д); член 5, параграф 5 и 
приложение ІІІ, раздел „ХРАНЕНЕ“, точка 1 „Складиране“, първото и последното 
изречение и точка 2 „Дистрибуция“, третото изречение, член 5, параграф 6 и

– Регламент (ЕО) № 396/2005: член 18
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Изменение 195

Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

Идентификация и 
регистрация на 
животните

ЗИУ 7 Директива 2008/71/ЕО на 
Съвета от 15 юли 2008 г. 
относно идентификацията 
и регистрацията на 
прасета (ОВ L 213, 
8.8.2005 г., стр. 31):

членове 3, 4 и 5

ЗИУ 8 Регламент (ЕО) № 
1760/2000 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за 
създаване на система за 
идентификация и 
регистрация на едър рогат 
добитък и относно 
етикетирането на говеждо 
месо и продукти от 
говеждо месо и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 
820.97 на Съвета (ОВ L 
204, 11.8.2000 г., стр. 1):

членове 4 и 7

ЗИУ 9 Регламент (ЕО) № 
21/2004 на Съвета от 17 
декември 2003 г. за 
създаване на система за 
идентификация и 
регистрация на животни 
от рода на овцете и козите 
и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 
1782/2003 и на Директиви 
92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО 
(ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 
8):

членове 3, 4 и 5

Изменение

Идентификация 
и регистрация 

ЗИУ 7 Директива 2008/71/ЕО 
на Съвета от 15 юли 
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на животните 2008 г. относно 
идентификацията и 
регистрацията на 
прасета (ОВ L 213, 
8.8.2005 г., стр. 31):

членове 3, 4 и 5

ЗИУ 8 Регламент (ЕО) № 
1760/2000 на 
Европейския парламент 
и на Съвета от 17 юли 
2000 г. за създаване на 
система за 
идентификация и 
регистрация на едър 
рогат добитък и относно 
етикетирането на 
говеждо месо и 
продукти от говеждо 
месо и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 
820.97 на Съвета (ОВ L 
204, 11.8.2000 г., стр. 1):

членове 4 и 7

ЗИУ 9 Регламент (ЕО) № 
21/2004 на Съвета от 17 
декември 2003 г. за 
създаване на система за 
идентификация и 
регистрация на животни 
от рода на овцете и 
козите и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 
1782/2003 и на 
Директиви 92/102/ЕИО 
и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 
9.1.2004 г., стр. 8):

членове 3, 4 и 5

Изменение 196

Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 8

Текст, предложен от Комисията
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Болести по 
животните

ЗИУ 10 Регламент (ЕО) № 
999/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно 
определяне на правила за 
превенция, контрол и 
ликвидиране на някои 
трансмисивни 
спонгиформни 
енцефалопатии (ОВ L 
147, 31.5.2001 г., стр. 1):

членове 7, 11, 12, 13 и 15

ЗИУ 11 Регламент (ЕС) 2016/429 
на Европейския 
парламент и на Съвета от 
9 март 2016 г. за 
заразните болести по 
животните (ОВ L 84, 
31.3.2016 г., стр. 1):

член 18, параграф 1, 
ограничен до шап, 
везикулозна болест по 
свинете и син език

Изменение

Болести по 
животните

ЗИУ 10 Регламент (ЕО) № 
999/2001 на 
Европейския парламент 
и на Съвета от 22 май 
2001 г. относно 
определяне на правила 
за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои 
трансмисивни 
спонгиформни 
енцефалопатии (ОВ L 
147, 31.5.2001 г., стр. 1):

членове 7, 11, 12, 13 и 15

ЗИУ 11 Регламент (ЕС) 2016/429 
на Европейския 
парламент и на Съвета 
от 9 март 2016 г. за 
заразните болести по 
животните (ОВ L 84, 
31.3.2016 г., стр. 1):
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член 18, параграф 1, 
ограничен до шап, 
везикулозна болест по 
свинете и син език

Изменение 197

Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 9

Текст, предложен от Комисията

Продукти 
за 
растителн
а защита

ЗИУ 12 Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на 
Европейския парламент 
и на Съвета от 21 
октомври 2009 г. 
относно пускането на 
пазара на продукти за 
растителна защита и за 
отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 
91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 1).
член 55, първо и второ 
изречение

ЗИУ 13 Директива 2009/128/ЕО 
на Европейския 
парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. 
за създаване на рамка за 
действие на Общността 
за постигане на 
устойчива употреба на 
пестициди (ОВ L 309, 
24.11.2009 г., стр. 71):

член 5, параграф 2 и 
член 8, параграфи 1—5

член 12 във връзка с 
ограниченията за 
употреба на пестициди в 
защитени зони, 
определени на 
основание на Рамковата 
директива за водите и 
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законодателството по 
„Натура 2000“.
член 13, параграф 1 и 3 
относно боравенето и 
съхранението на 
пестициди и 
обезвреждането на 
остатъчни количества от 
тях.

Изменение

Продукти 
за 
растителн
а защита

ЗИУ 12 Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на 
Европейския 
парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. 
относно пускането на 
пазара на продукти за 
растителна защита и за 
отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 
91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 
24.11.2009 г., стр. 1):
член 55, първо и второ 
изречение

Член 67
ЗИУ 13 Директива 

2009/128/ЕО на 
Европейския 
парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. 
за създаване на рамка 
за действие на 
Общността за 
постигане на 
устойчива употреба на 
пестициди (ОВ L 309, 
24.11.2009 г., стр. 71):

член 5, параграф 2 и 
член 8, параграфи 1 – 5

член 12 във връзка с 
ограниченията за 
употреба на пестициди 
в защитени зони, 
определени на 
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основание на 
Рамковата директива 
за водите и 
законодателството по 
„Натура 2000“

член 13, параграф 1 и 3 
относно боравенето и 
съхранението на 
пестициди и 
обезвреждането на 
остатъчни количества 
от тях.

член 14

Изменение 198

Предложение за регламент
Приложение IІІ – таблица 1 – колона 2 – ред 10

Текст, предложен от Комисията

Хуманно 
отношени
е към 
животнит
е

ЗИУ 14 Директива 2008/119/ЕО 
на Съвета от 18 
декември 2008 г. за 
определяне на 
минимални стандарти за 
защита на телетата (OВ 
L 10, 15.1.2009 г., 
стр. 7):

членове 3 и 4

ЗИУ 15 Директива 2008/120/ЕО 
на Съвета от 18 
декември 2008 г. 
относно определяне на 
минималните стандарти 
за защита на свинете 
(OВ L 47, 18.2.2009 г., 
стр. 5):

членове 3 и 4

ЗИУ 16 Директива 98/58/ЕО на 
Съвета от 20 юли 1998 г. 
относно защитата на 
животни, отглеждани за 
селскостопански цели 
(OВ L 221, 8.8.1998 г., 
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стр. 23):

член 4

Изменение

Хуманно 
отношени
е към 
животнит
е

ДЗЕС 
10a

Животните трябва 
да могат да лежат, 
да стоят, да 
протягат 
крайниците си и да се 
обръщат

ЗИУ 14 Директива 
2008/119/ЕО на Съвета 
от 18 декември 2008 г. 
за определяне на 
минимални стандарти 
за защита на телетата 
(OВ L 10, 15.1.2009 г., 
стр. 7):

членове 3 и 4

ЗИУ 15 Директива 
2008/120/ЕО на Съвета 
от 18 декември 2008 г. 
относно определяне на 
минималните 
стандарти за защита на 
свинете (OВ L 47, 
18.2.2009 г., стр. 5):

членове 3 и 4

ЗИУ 16 Директива 98/58/ЕО на 
Съвета от 20 юли 1998 
г. относно защитата на 
животни, отглеждани 
за селскостопански 
цели (OВ L 221, 
8.8.1998 г., стр. 23):

ЗИУ 
16a

Регламент (ЕО) 
№ 1099/2009 на 
Съвета от 24 
септември 2009 г. 
относно защитата 
на животните по 
време на умъртвяване 
(ОВ L 303, 
18.11.2009 г., стр. 1):
членове 3 и 4
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ЗИУ 
16б

Директива 
2007/43/ЕО на Съвета 
от 28 юни 2007 г. 
относно определяне 
на минимални 
правила за защита на 
пилетата, 
отглеждани за 
производство на месо 
(ОВ L 182, 12.7.2007 г., 
стр. 19):
член 3

ЗИУ 16в Директива 
1999/74/ЕО на Съвета 
от 19 юли 1999 г. за 
установяване на 
минимални 
изисквания за 
защитата на 
кокошки носачки (ОВ 
L 203, 3.8.1999 г., 
стр. 53):
член 3 

ЗИУ 16г Регламент (ЕО) 
№ 1/2005 на Съвета 
от 22 декември 2004 г. 
относно защитата 
на животните по 
време на 
транспортиране и 
свързаните с това 
операции и за 
изменение на 
Директиви 
64/432/ЕИО и 
93/119/ЕО и 
Регламент (ЕО) 
№ 1255/97 (ОВ L 3, 
5.1.2005 г., стр. 1):
член 3

Изменение 199

Предложение за регламент
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Приложение XІ

Текст, предложен от Комисията

Приложение XІ

Законодателство на ЕС в областта на околната среда и климата, за постигането на 
чиито цели следва да допринесат стратегическите планове на държавите членки 

съгласно членове 96, 97 и 103:

- Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно опазването на дивите птици;

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна; 

- Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката 
за водите;

- Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от селскостопански източници;

- Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа;

- Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 
декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 
замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 
2001/81/ЕО;

-  [Регламент XXXX на Европейския парламент и на Съвета за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката 
до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови 
газове и на друга информация, свързана с изменението на климата];

-  [Регламент XXX на Европейския парламент и на Съвета относно 
задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 
членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на 
поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на 
Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за 
мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, 
свързана с изменението на климата];

- Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници; 

-  [Директива XXX на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност];

-  [Регламент XXXX на Европейския парламент и на Съвета относно 
управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 
98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) 
№ 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 
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2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013];

- Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди. 

Изменение

Приложение XІ

Законодателство на ЕС в областта на околната среда и климата, за постигането на 
чиито цели следва да допринесат стратегическите планове на държавите членки 

съгласно членове 96, 97 и 103:

- Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно опазването на дивите птици;

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна; 

- Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката 
за водите;

- Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от селскостопански източници;

- Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа;

- Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 
декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 
замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 
2001/81/ЕО;

-  [Регламент XXXX на Европейския парламент и на Съвета за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката 
до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови 
газове и на друга информация, свързана с изменението на климата];

-  [Регламент XXX на Европейския парламент и на Съвета относно 
задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 
членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на 
поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на 
Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за 
мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, 
свързана с изменението на климата];

- Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници; 

-  [Директива XXX на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност];
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-  [Регламент XXXX на Европейския парламент и на Съвета относно 
управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 
98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) 
№ 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 
2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 
на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013];

- Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди; 
- Регламент (ЕС) ХХ/ХХ на Европейския парламент и на Съвета относно 
минималните изисквания за повторното използване на водата;
- Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО

Изменение 200

Предложение за регламент
Приложение ХI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ XIа 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В 
ОБЛАСТТА НА ХУМАННОТО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, 
ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЧИИТО 
ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 
ПЛАНОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 
ЧЛЕНКИ СЛЕДВА ДА ДОПРИНЕСАТ 
СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 96, 97 И 103: 
– Директива 98/58/ЕО на Съвета от 
20 юли 1998 г. относно защитата на 
животни, отглеждани за 
селскостопански цели;
– Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 
19 юли 1999 г. за установяване на 
минимални изисквания за защитата 
на кокошки носачки; 
– Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 
28 юни 2007 г. относно определяне на 
минимални правила за защита на 
пилетата, отглеждани за 
производство на месо; 



PE630.523v04-00 226/229 AD\1181813BG.docx

BG

– Директива 2008/119/ЕО на Съвета 
от 18 декември 2008 г. за определяне 
на минимални стандарти за защита 
на телетата; 
– Директива 2008/120/ЕО на Съвета 
от 18 декември 2008 г. относно 
определяне на минималните 
стандарти за защита на свинете; 
– Регламент (ЕО) № 543/2008 на 
Комисията от 16 юни 2008 г. относно 
въвеждането на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
1234/2007 на Съвета по отношение на 
стандартите за предлагането на 
пазара на месо от домашни птици; 
– Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета 
от 22 декември 2004 г. относно 
защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това 
операции и за изменение на 
Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1255/97;
– Регламент (ЕО) № 1099/2009 на 
Съвета от 24 септември 2009 г. 
относно защитата на животните по 
време на умъртвяване; 
– Регламент (ЕС) 2019/6 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. относно 
ветеринарните лекарствени 
продукти и за отмяна на Директива 
2001/82/ЕО; 
– Регламент (ЕС) 2019/4 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 декември 2018 г. относно 
производството, пускането на пазара 
и употребата на медикаментозни 
фуражи, за изменение на Регламент 
(ЕО) № 183/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета и за отмяна 
на Директива 90/167/ЕИО на Съвета; 
– Регламент (ЕС) 2017/625 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 15 март 2017 г. относно 
официалния контрол и другите 
официални дейности, извършвани с 
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цел да се гарантира прилагането на 
законодателството в областта на 
храните и фуражите, правилата 
относно здравеопазването на 
животните и хуманното отношение 
към тях, здравето на растенията и 
продуктите за растителна защита;

Изменение 201

Предложение за регламент
Приложение ХII – таблица 1 – ред 5

Текст, предложен от Комисията

принос за смекчаване на последиците 
от изменението на климата и за 
адаптация към него, както и за 
устойчивата енергия; 

R.14 Съхранение на въглероден 
диоксид в почвата и в биомаса: дял на 
земеделската земя, обхваната от 
задължения за намаляване на емисиите, 
запазване и/или засилване на 
съхранението на въглероден диоксид 
(постоянно затревени площи, 
земеделска земя в торфища, гори и пр.) 

Изменение

принос за смекчаване на последиците 
от изменението на климата и за 
адаптация към него, както и за 
устойчивата енергия;

R.14 Съхранение на въглероден 
диоксид в почвата и в биомаса: дял на 
земеделската земя, обхваната от 
задължения за намаляване на емисиите, 
запазване и/или засилване на 
съхранението на въглероден диоксид 
(постоянно затревени площи, трайни 
насаждения, земеделска земя в 
торфища, гори и пр.)
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