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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 успя да намери 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. След 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 една обща и традиционна 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 постиженията.

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 общата „душа“ 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 положителна, и 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 работата и 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.
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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 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 на бъдещето 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 следователно да им се предостави 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 
бъде отложи за 2023 г., за да се даде възможност за плавен преход от настоящата ОСП 
към новия модел на бъдещето.

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 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) От изключително значение е 
ОСП да запази същото равнище на 
финансиране в Многогодишната 
финансова рамка за периода 2021—
2027 г. с каквото разполага в 
Многогодишната финансова рамка за 
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периода 2014—2020 г.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) 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.

Or. en

Изменение 3

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 

(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, 
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 рискове от нестабилност на цените и 
нарастващ натиск върху доходите. По 
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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 
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.

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 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.

Or. en

Изменение 4

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 

(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 
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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 
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.

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 
селскостопански практики, като 
например засилено управление на 
постоянните пасища и на постоянните 
особености на ландшафта, а
биологичното земеделие следва да се 
насърчавано чрез екосхеми въз основа 
на установен от Комисията списък 
от селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната 
среда.

Or. en

Изменение 5

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 

(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 
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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 
източници и биоикономика.

инструменти 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 
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.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) ЕФГЗ следва да продължи да 
финансира видовете интервенции под 
формата на директни плащания и 
секторни видове интервенции, а 
ЕЗФРСР следва да продължи да 
финансира видовете интервенции в 
областта на развитието на селските 
райони, както е предвидено в настоящия 
регламент. Правилата за финансовото 
управление на ОСП следва да бъдат 
установени поотделно за двата фонда и 
за дейностите, подпомагани по линия на 
всеки от тях, като се има предвид, че 
новият модел за осъществяване на 
политиката предоставя повече гъвкавост 
и субсидиарност за държавите членки за 
постигането на техните цели. Видовете 
интервенции съгласно настоящия 
регламент следва да обхващат периода 

(47) ЕФГЗ следва да продължи да 
финансира видовете интервенции под 
формата на директни плащания и 
секторни видове интервенции, а 
ЕЗФРСР следва да продължи да 
финансира видовете интервенции в 
областта на развитието на селските 
райони, както е предвидено в настоящия 
регламент. Правилата за финансовото 
управление на ОСП следва да бъдат 
установени поотделно за двата фонда и 
за дейностите, подпомагани по линия на 
всеки от тях, като се има предвид, че 
новият модел за осъществяване на 
политиката предоставя повече гъвкавост 
и субсидиарност за държавите членки за 
постигането на техните цели. Видовете 
интервенции съгласно настоящия 
регламент следва да обхващат периода 
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от 1 януари 2021 г. до 31 декември 
2027 г.

от 1 януари 2023 г. до 31 декември 
2027 г.

Or. en

Изменение 7

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 
елементи, свързани с политиката за 
развитие на селските райони биват 
регионализирани, 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].

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 83
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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 
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.

(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 
за допустимост; правилата за 
съдържанието на декларацията и 
изискванията за активирането на 
правата за получаване на плащане; 
допълнителните правила относно 
екосхемите, включително 
изготвянето на списък от 
селскостопански практики, 
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.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 93

Текст, предложен от Комисията Изменение

(93) С цел да се гарантира правната 
сигурност и приемственост, 
специалните разпоредби за Хърватия 
относно постепенното въвеждане на 
директните плащания и допълнителните 
национални директни плащания в 
рамките на механизма за постепенно 
въвеждане, следва да продължат да се 
прилагат до 1 януари 2021 г.

(93) С цел да се гарантира правната 
сигурност и приемственост, 
специалните разпоредби за Хърватия 
относно постепенното въвеждане на 
директните плащания и допълнителните 
национални директни плащания в 
рамките на механизма за постепенно 
въвеждане, следва да продължат да се 
прилагат до 1 януари 2023 г.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се 
прилага за подпомагане от страна на 
Съюза, финансирано от ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР, за интервенции, определени в 
стратегически план по ОСП, изготвен от 
държавите членки и одобрен от 
Комисията, който обхваща периода от 1 
януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

2. Настоящият регламент се 
прилага за подпомагане от страна на 
Съюза, финансирано от ЕФГЗ и 
ЕЗФРСР, за интервенции, определени в 
стратегически план по ОСП, изготвен от 
държавите членки и одобрен от 
Комисията, който обхваща периода от 1 
януари 2023 г. до 31 декември 2027 г.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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;

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 чрез 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 обработвани в продължение
на пет години или повече; те 
включват 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 остават 
преобладаващи;

освен това държавите членки може 
да решат да считат за постоянно 
затревени площи:

а) 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;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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 и насърчаване на по-
устойчиво използване на водите;

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) допринасяне за защита и 
подобряване на почвата, биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги в 
селските райони, както и за 
опазването на защитените 
местообитания и видове;

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 

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, 
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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.

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. Държавите членки също 
така предвиждат специфични 
изисквания по отношение на 
опазването на видове и 
местообитания, свързани със 
селското стопанство, по силата 
съответно на Директива 2009/147/ЕО 
и Директива 92/43/ЕИО.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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, в случаи на 
форсмажорни обстоятелства, като 
природни бедствия, епидемии и 
болести по растенията

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. it

Обосновка

Корекция на грешка в превода на „shall“ от английски.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията приема делегиран 
акт в съответствие с член 138 за 
допълване на настоящия регламент 
като изготвя списъка на 
селскостопанските практики, които 
са благоприятни за климата и 
околната среда, вземайки предвид 
условията, посочени в параграф 4 от 
настоящия член. Държавите членки 
изготвят национални списъци на 
селскостопанските практики, които 
са благоприятни за климата и 
околната среда, като избират между 
тези, определени от Комисията в 
посочения делегиран акт.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, техниките за 
устойчив контрол на вредителите,
устойчивата употреба на пестициди и 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптация 
към него.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква п а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

па) действия, насочени към
подобряване на качеството чрез 
иновации.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) г) изтегляне от пазара за 
свободно разпространение или други 
дестинации, включително разходите 
за преработка на изтеглените от 
пазара продукти преди 
разпространението им;

Or. en

Изменение 24

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:

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки, посочени в 
член 82, параграф 3, определят един или 
повече видове интервенция, посочени в 
член 60, за осъществяване на избраните 

2. В своите стратегически планове 
по ОСП държавите членки, посочени в 
член 82, параграф 3, определят два или 
повече видове интервенция, посочени в 
член 60, за осъществяване на избраните 



PA\1169087BG.docx 19/32 PE630.523v01-00

BG

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.

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.

Or. en

Изменение 26

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.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 
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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, 
установени в член 6, параграф 1, 
букви д) и е);

управление на вторичните продукти и 
отпадъците, 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);

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 39, буква е);

Or. en
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 или 
други фондове за управления на риска 
от организации на производителите, 
признати съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) поети задължения в областта на 
околната среда и управлението на 
климата;

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) други ангажименти;

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи 
от задълженията по „Натура 2000“ и 
Рамковата директива за водите;

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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, буква 
г) по отношение на смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него, 
както и в букви д), е) и и) от същия 
член – по отношение на хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. Що се отнася до помощта за 
биологично земеделие по силата на 
настоящия член, плащанията се 
извършват на истински земеделски 
производители, определени в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
буква г).

Or. en
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

3. Държавите членки могат да 
отпускат плащания само по този вид 
интервенции с цел компенсиране на 
бенефициерите за допълнителните 
разходи и пропуснати приходи, 
свързани с природни или други 
специфични за района ограничения в 
съответния район.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 допълнителните 
разходи и пропуснати приходи, 
свързани със специфични за района 
неблагоприятни аспекти в съответния 
район.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако до 31 декември 2021 г. не бъде 
сключено споразумение за принос, 
установено в член [9] от [Регламента за 

Ако до 31 декември 2022 г. не бъде 
сключено споразумение за принос, 
установено в член [9] от [Регламента за 
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InvestEU], за сумата, посочена в 
параграф 1, държавата членка представя 
искане за изменение на стратегическия 
план по ОСП в съответствие с член 107, 
за да бъде използвана съответната сума.

InvestEU], за сумата, посочена в 
параграф 1, държавата членка представя 
искане за изменение на стратегическия 
план по ОСП в съответствие с член 107, 
за да бъде използвана съответната сума.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 2023 г.—2027 г.;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

б) не се разрешават трансфери 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.

Or. en
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки стратегически план по ОСП 
обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 
31 декември 2027 г.

Всеки стратегически план по ОСП 
обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 
31 декември 2027 г.

Or. en

Изменение 45

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. 

1. До 15 февруари 2025 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. 
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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.

Докладът, който ще бъде предаден през 
2025 г., ще обхваща финансовите 2023 и 
2024 г. За директните плащания, 
посочени в дял II, глава III, докладът се 
отнася само за финансовата 2024
година.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 124 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
въздействието 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.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент (ЕС, Евратом) № 1305/2013 
се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Регламент (ЕС, Евратом) № 1305/2013 
се отменя, считано от 1 януари 2023 г.
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Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той обаче продължава да се прилага по 
отношение на операции, изпълнявани по 
програми за развитие на селските 
райони, одобрени от Комисията 
съгласно посочения регламент преди 1 
януари 2021 г.

Той обаче продължава да се прилага по 
отношение на операции, изпълнявани по 
програми за развитие на селските 
райони, одобрени от Комисията 
съгласно посочения регламент преди 1 
януари 2023 г.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение І – таблица 3 – ред 6

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 
емисиите на 
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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 
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агролесовъдство

Изменение

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 
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,
земеделска земя в 
торфища, гори и пр.)
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I.12 Повишаване на 
производството и 
използването на
устойчивата енергия в 
селското стопанство: 
Производство и 
използване на 
енергия от 
възобновяеми 
източници.

R.15 Екологична 
енергия от селското 
и горското 
стопанство: 
инвестиции в 
капацитет за 
производство и 
използване 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

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение XI – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент ХХХХ на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
минималните изисквания за 
повторното използване на водата

Or. en
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Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение XI – тире 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение XII – 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.)

Or. en
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