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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският селскостопански сектор е изправен пред големи предизвикателства, като 
изменението на климата и недостигът на вода и това положение ще се запази и в 
бъдеще. От съществено значение е Общата селскостопанска политика да бъде 
приспособена към тези предизвикателства. В европейското селско стопанство все още 
се използва голямо количество вода, пестициди, торове и енергия и ако не се вземат 
необходимите мерки, това няма да се промени. 

Трудно е да се обясни на обществеността защо Европейският съюз отпуска преки 
плащания на големи интензивни земеделски стопанства на базата на досегашните 
добиви или притежаваните земи, без да се изисква от земеделските стопани да намалят 
емисиите на парникови газове и потреблението на вода, пестициди, торове и енергия.

Плащане за обществени услуги   

През ноември миналата година Комисията представи своето съобщение относно 
проверката на състоянието на реформата на ОСП. Според Европейската комисия 
Общата селскостопанска политика следва да бъде радикално реформирана. Преките 
плащания би трябвало да бъдат намалени значително в полза на увеличаване на ползите 
за околната среда и заетостта. За съжаление в своите законодателни предложения, 
представени през май тази година, Комисията е намалила преките плащания 
незначително. 

Земеделските стопани не следва да получават плащания за досегашните си добиви, а за 
извършваните от тях обществени услуги, като увеличаване на биоразнообразието и 
управление на водите, както и за постижения в областта на опазването на околната 
среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните, излизащи 
извън рамките на наложените от правото задължения. Поради това докладчикът 
предлага всички сега действащи преки плащания да бъдат премахнати до 2020 г. 
Бюджетният принцип на Общата селскостопанска политика следва да бъде „използване 
на обществените средства за заплащане на обществени услуги“. 

Критерии за кръстосано спазване

Условие за всяка форма на обществено финансиране на земеделските стопанства 
трябва да бъде спазването на законодателството в областта на опазване на околната 
среда, природата и хуманното отношение към животните. Това е уредено чрез 
критериите за кръстосано спазване. Докладчикът предлага критериите за кръстосано 
спазване да бъдат засилени и в тях да бъдат включени допълнителни разпоредби 
относно потреблението на вода и относно емисиите на парникови газове. 

Опитът показва необходимостта от засилване на контрола и увеличаване на санкциите 
за неспазване на критериите за кръстосано спазване. За да се гарантира засилването на 
контрола, докладчикът предлага да бъде установен минимален брой проверки. 
Компетентните органи на държавите-членки следва да извършват ежегоден контрол на 
най-малко 5% от всички земеделски стопанства.    
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Премахване на оставянето на земи под угар

Комисията предлага да се премахне задължителното оставяне на земя под угар. Това ще 
доведе до по-нататъшно намаляване на биоразнообразието, по-специално на птичите 
видове, и до загуба на други значителни ползи за околната среда. Целта на Европейския 
съюз е да спре намаляването на биоразнообразието до 2010 г. 

Това е невъзможно без участието на селскостопанския сектор. 

Научните данни показват, че оставянето на земя под угар е довело до значителни ползи 
за околната среда. Наред с другото, осигуряването на местообитания за диви видове и 
смекчаване на въздействието върху почвата и водите в области с интензивно земеделие. 
Тези ползи ще бъдат изгубени в случай на премахването на оставянето на земя под 
угар. Тази загуба следва да бъде компенсирана чрез целенасочени мерки в рамките на 
системата за „кръстосано спазване“ и на политиката за развитие на селските райони. 

Освен това покрай границите на нивите трябва да бъдат изградени защитни ивици от 
естествена и цъфтяща растителност и екстензивно отглеждани култури, при които не се 
използват пестициди и торове. Това не само е добра мярка за увеличаване на 
биоразнообразието, но също така допринася за намаляване замърсяването на почвите и 
по-специално за намаляване на замърсяването на повърхностните и подпочвените води.    

Изменение на климата

Селскостопанският сектор е голям източник на парникови газове. Следва да се 
предоставя специално подпомагане за мерки, имащи за цел намаляването на 
потреблението на енергия по хранителната верига, и за мерки, имащи за цел 
избягването на земеделски отпадъци и повторната им употреба. 

Специално внимание следва да се отдели на интензивното животновъдство, което е 
източник на около 18% от глобалните емисии на парникови газове. Средствата по ОСП 
не бива да бъдат използвани за насърчаване на консумацията на месо, което 
продължава да се прави в момента. Какво и в количества се консумира е въпрос на 
индивидуален избор, но обществените средства не бива да бъдат използвани за 
насърчаване на консумацията на продукти, които имат негативно въздействие върху 
изменението на климата, недостига на вода и глада по света. 

С цел да се намалят емисиите на парникови газове в целия селскостопански сектор, 
Комисията предлага през 2009 г. задължителни законодателни мерки, имащи за цел 
намаляването на емисиите на парникови газове в селскостопанския сектор най-малко с 
30% до 2020 г. и най-малко с 80% до 2050 г.

Хуманно отношение към животните

Хуманното отношение към животните следва да бъде значително подобрено в 
селскостопанския сектор. Комисията следва да предложи през 2009 г. задължителни 
законодателни мерки, имащи за цел подобряването на хуманното отношение към 
животните в Европейския съюз. Тези предложения ще съдържат постепенно 
преустановяване на интензивното животновъдство.
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През 2007 г. мнозинството в Парламента гласува за премахване на всички субсидии, 
които се отпускат за развъждане на бикове за бикоборство. За съжаление Комисията и 
Съветът пренебрегнаха този призив на Парламента. Бикоборството е жесток спорт и не 
следва да бъде подкрепян от Европейския съюз. Поради това докладчикът подновява 
призива Парламента и изисква премахването на плащанията, отпускани за отглеждане 
на бикове за бикоборство.

Експортни субсидии

Експортните субсидии все още представляват пречка за лоялната търговия в 
селскостопанския сектор. Тези субсидии често нанасят щети на местните пазари на 
развиващите се страни. Поради това Комисията следва да премахне всички експортни 
субсидии до 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Опитът от прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 
септември 2003 г. относно установяване 
на общи правила за схеми за директно 
подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани и за 
изменение на Регламенти (EИО) 
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) 
№ 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) 
№ 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) 
№ 2358/71 и (EО) № 2529/2001 показва, 
че някои елементи на механизма за 
подпомагане следва да бъдат 
коригирани. По-специално необходимо е 

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

значително да се разшири отделянето
на прякото подпомагане от 
производството, с оглед постигане на 
пълно отделяне, и да се опрости
функционирането на Схемата за единно 
плащане. Също така следва да се 
отбележи, че Регламент (EО) № 
1782/2003 бе значително изменен от 
влизането му в сила. С оглед на тези 
развития и в интерес на постигането на 
по-голяма яснота, той следва да бъде 
отменен и заменен с нов регламент.

Обосновка

За да се осъществят амбициите по опазването на околната среда, като се вземат 
предвид и новите предизвикателства, имаме нужда голямо количество финансови 
средства да бъдат прехвърлени от първи към втори стълб.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

и до загуба на други значителни ползи 
за околната среда. Ето защо е 
необходимо да се предвиди подходящо 
компенсиране с цел защита и 
увеличаване на биоразнообразието,
включително защита и 
възстановяване на специфичните 
особености на ландшафта. Това следва 
да бъде постигнато чрез засилване на 
съществуващите разпоредби на 
Общността, но също така чрез 
въвеждане на нови задължителни 
мерки.

Обосновка

Научните данни показват, че оставянето на земя под угар е довело до значителни 
ползи за околната среда. Наред с другото, осигуряването на местообитания за диви 
видове и смекчаване на въздействието върху почвата и водите в области с интензивно 
земеделие. Тези ползи ще бъдат изгубени в случай на премахването на оставянето на 
земя под угар. Тази загуба следва да бъде компенсирана чрез целенасочени мерки в 
рамките на системата за "кръстосано спазване" и на политиката за развитие на 
селските райони.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Опазването и управлението на 
водите в контекста на 
селскостопанската дейност стават  все 
по-голям проблем във все по-голяма 
част от Общността. Ето защо е 
уместно да се подобри и 
съществуващата рамка на Общността за 
добри селскостопански и екологични 
условия с цел опазване на водите от 
замърсяване и изтичане и управление
използването на водите, включително 
намаляване на значителното годишно 
разхищение на вода чрез по-добри  
системи в областта на агрономията 
и управлението на водите.
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Обосновка

С цел да се реши и да се избегне недостигът на вода, ежегодното разхищение на вода 
в селскостопанския сектор.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тъй като постоянните пасища имат 
положителен ефект върху околната 
среда, е удачно да се прилагат мерки, 
които да насърчават поддържането на 
съществуващите постоянни пасища и 
да предотвратяват превръщането им в 
обработваема земя.

(5) Тъй като постоянните ливади имат 
положителен ефект върху околната 
среда, е удачно да се прилагат мерки, 
които да насърчават поддържането на 
съществуващите постоянни ливади и да 
предотвратяват превръщането им в 
обработваема земя.

Обосновка

Не всички постоянни ливади се използват за паша. Постоянните ливади 
представляват важни въглеродни запаси и са най-важните местообитания в Европа, 
отличаващи се с биоразнообразие. От тази гледна точка ливадите, които се косят, са 
също толкова важни, колкото и пасищата.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) С цел да се постигне по-добро 
равновесие между политическите 
инструменти, предназначени да 
насърчават устойчиво селско стопанство 
и тези, предназначени да насърчават 
развитието на селските райони, с 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 бе 
въведена система за задължително 
прогресивно намаляване на преките 
плащания („модулация“). Тази система 
трябва да се поддържа, включително 
изключването на плащания до 
5 000 EUR от заявленията за нея. 
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5 000 EUR от заявленията за нея. Процентите на модулацията следва 
да бъдат увеличени значително с цел 
постепенно преустановяване на 
всички преки плащания до 2020 г. 

Обосновка

На земеделските стопани следва да се заплаща за извършваните от тях обществени 
услуги, като напр. увеличаване на биоразнообразието и съхранението на водни запаси 
и те не следва да бъдат подпомагани автоматично. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Финансовите средства, получени
чрез въвеждането на механизма за 
модулация, въведен с Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003, се използват за 
финансиране на мерките във връзка с 
политиката за развитие на селските 
райони. От приемането на този 
регламент досега селскостопанският 
сектор е изправен пред редица нови и 
трудни предизвикателства като 
изменение на климата, нарастващо 
значение на биоенергията, както и 
необходимост от по-добро управление 
на водите и по-ефективна защита на 
биоразнообразието. Европейската 
Общност, като страна по протокола от 
Киото, бе призована да адаптира своите 
политики с оглед на съображенията за 
изменение на климата. Освен това, 
вследствие на сериозни проблеми, 
свързани с недостига на вода и сушата, е 
необходимо да се обърне повече 
внимание на въпросите за управление на 
водите на територията на 
Общността и да се предприемат 
решителни мерки. Защитата на 
биоразнообразието, наред с 
хармонично управление на водите, 
остава основно предизвикателство и 
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ще изисква допълнителни усилия. 
Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.

въпреки че е постигнат значителен 
напредък, няма да е възможно 
постигането на целта на Европейската 
общност за спиране на  намаляването 
на биоразнообразието, установено на 
територията на Съюза за 2010 г, без 
да се направят допълнителни усилия 
в тази област. Тези усилия следва 
също така да бъдат насочени към 
сериозни структурни промени на 
общностния селскостопански модел, 
като се използва опитът на 
държавите, чието селско стопанство 
се основава на модел на традиционна 
аграрна структура от малък мащаб. 
Следователно Общността потвърждава 
необходимостта от справяне с тези нови 
предизвикателства в рамките на нейните 
политики. В областта на селското 
стопанство, програмите за развитие на 
селските райони, приети съгласно 
Регламент (EО) № 1698/2006 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), са подходящо средство за 
справяне с тях. За да могат държавите-
членки да извършат подходящите 
корекции на своите програми за 
развитие на селските райони, без да се 
изисква от тях да намалят настоящите 
си дейности за развитие на селските 
райони в други райони, е необходимо да 
се осигури допълнително финансиране. 
В същото време обаче финансовите 
перспективи за периода 2007—2013 г. 
не предвиждат необходимите средства 
за укрепване на политиката на 
Общността за развитие на селските 
райони. При тези обстоятелства е 
уместно да се мобилизира голяма част 
от необходимите финансови ресурси с 
оглед на постепенно засилване на 
процеса на намаляване на преките 
плащания чрез модулация.
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Обосновка

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

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Особеното географско положение на 
най-отдалечените райони, както и 
тяхната изолираност, малките площи, 
планинските терени, както и 
климатичните особености, налагат 
допълнителни тежести на техните 
земеделски сектори. За намаляването на 
тези тежести и ограничения изглежда 
уместно да се направи дерогация от 
задължението за прилагане на 
намалението „модулация“ за земеделски 
стопани от най-отдалечените райони.

(9) Особеното географско положение на 
най-отдалечените райони, както и 
тяхната изолираност, малките площи, 
планинските терени, както и 
климатичните особености, налагат 
допълнителни тежести на техните 
земеделски сектори. За намаляването на 
тези тежести и ограничения изглежда 
уместно да се направи дерогация от 
задължението за прилагане на 
намалението „модулация“ по 
отношение на устойчивите практики 
за земеделски стопани от най-
отдалечените райони и райони в 
неблагоприятно положение.

Обосновка

Не следва да се предоставят субсидии за неустойчиви земеделски практики.

Изменение 8
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Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Първият стълб на ОСП трябва 
да бъде запазен в бъдеще, за да се 
гарантира ключовата роля, която 
изпълнява земеделският стопанин в 
качеството си на двигател на 
икономиката в много селски райони, 
както и като пазител на ландшафта 
и гарант на високите стандарти за 
продоволствено осигуряване, които 
изисква ЕС.
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Обосновка

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Задължението за земя под угар от 
обработваемата земя бе въведено като 
механизъм за контрол на предлагането. 
Тенденциите на пазара в сектора на 
полските култури, заедно с въвеждането 
на отделена от производството помощ, 
вече не оправдават необходимостта от 
запазване на този инструмент, който 
следователно трябва да бъде 
премахнат. Правата на оставяне на земя 
под угар, установени в съответствие с 
член 53 и член 63, параграф 2 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 се 
активират за хектарите, съгласно 
същите условия за допустимост като 
тези за всяко друго право.

(27) Задължението за земя под угар от 
обработваемата земя бе въведено като 
механизъм за контрол на предлагането. 
Тенденциите на пазара в сектора на 
полските култури, заедно с въвеждането 
на отделена от производството помощ, 
вече не оправдават необходимостта от 
запазване на този инструмент, който 
следователно следва да бъде премахнат. 
Правата на оставяне на земя под угар, 
установени в съответствие с член 53 и 
член 63, параграф 2 от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, се активират за хектарите, 
съгласно същите условия за 
допустимост като тези за всяко друго 
право. Чрез плащания по втори стълб 
земеделските стопани следва да 
бъдат стимулирани да насърчават 
биоразнообразието чрез устойчиви 
земеделски практики. По този начин 
следва да бъдат компенсирани 
вредите за околната среда, 
предизвикани от премахването на 
задължителното оставяне на 
обработваема земя под угар. 

Обосновка

Научните изследвания показват, че премахването на задължителното оставяне на 
земя под угар ще има силно негативни последици за биоразнообразието. Поради това е 
от съществено значение да бъдат компенсирани тези последици.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Регламент (EО) № 1782/2003, 
въвеждайки схемата на плащане, 
несвързано с производството, позволи 
на държавите-членки да изключат някои 
плащания от тази схема. В същото 
време член 64, параграф 3 от този 
регламент предвижда преработка на 
вариантите, предвидени в раздели 2 и 3 
на глава 5 от дял III, с оглед на 
пазарните тенденции и на структурните 
промени. Анализ на съответния опит 
показва, че въвеждането на помощ, 
която не е свързана с производството, 
внася гъвкавост в избора на 
производителите, като им дава 
възможност да вземат производствени 
решения на базата на рентабилността и 
реакцията на пазара. Такъв е по-
специално случаят със секторите на 
полските култури, хмела и семената и 
до известна степен, секторът на 
говеждото месо. Следователно 
частично обвързаните с производството 
плащания в тези сектори следва да бъдат 
интегрирани в схемата за единно 
плащане. За да могат земеделските 
стопани в сектора на говеждото месо 
постепенно да се адаптират към новите 
договорености за помощи следва да се 
изготви разпоредба за постепенно 
интегриране на специалната премия за 
мъжки животни и на премията за клане. 
Всички плащания, които се 
предоставят за развъждане на бикове 
за бикоборство, следва да бъдат 
спрени. Поради това, че частично 
обвързаните с производството плащания 
в секторите на плодовете и зеленчуците 
бяха въведени съвсем скоро и само като 
преходна мярка, не е необходим преглед 
на тези схеми. 
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Обосновка

Не следва да подкрепяме бикоборството. Трябва да окажем натиск върху 
животновъдите да прекратят продажбата на бикове за тази цел.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Все пак по отношение на сектора на 
кравите с бозаещи телета и на овчето и 
козе месо изглежда, че запазването на 
минимално равнище на земеделската 
продукция може все още да е 
необходимо за селскостопански 
икономии в някои региони и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до икономически 
алтернативи. При тези обстоятелства 
държавите-членки трябва да имат 
вариант да запазят обвързаната с 
производството помощ на настоящото 
равнище или, за кравите с бозаещи 
телета, на по-ниско равнище. В такъв 
случай трябва да се изготви специална 
разпоредба за спазване на изискванията 
за идентификация и регистрация, 
предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския съвет 
и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/2004, на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

(31) Все пак по отношение на сектора на 
кравите с бозаещи телета и на овчето и 
козето месо изглежда, че запазването на 
минимално равнище на земеделската 
продукция може все още да е 
необходимо за селскостопанските 
икономики в някои региони и по-
специално там, където земеделските 
стопани нямат достъп до икономически 
алтернативи. При тези обстоятелства 
държавите-членки следва да имат 
вариант да запазят обвързаната с 
производството помощ на настоящото 
равнище или за кравите с бозаещи 
телета на по-ниско равнище, доколкото 
се използват устойчиви земеделски 
практики и земеделски практики, 
благоприятни за животните. В такъв 
случай следва да се изготви специална 
разпоредба за спазване на изискванията 
за идентификация и регистрация, 
предвидени в Регламент 
(EО) № 1760/2000 на Европейския съвет 
и на Съвета и Регламент 
(EО) № 21/200414 на Съвета, и по-
специално за гарантиране на 
възможността за проследяване на 
животните.

Обосновка

Не следва да се предоставят субсидии за неустойчиви земеделски практики.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 a
С постепенни действия, насочени към 
премахването на всички експортни 
субсидии до 2013 г., както беше 
договорено в Хонг Конг, всички 
експортни субсидии за добитък се 
премахват до 2009 г.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. През 2009 г. Комисията представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета предложения, насочени към 
законодателни мерки за намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
селскостопанския сектор с най-малко 
30% до 2020 г. Предложенията ще 
включват също така амбициозна 
дългосрочна цел, която трябва да бъде 
постигната до 2050 г.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Комисията предлага през 2009 г. 
задължителни законодателни мерки, 
имащи за цел подобряването на
хуманното отношение към 
животните в Европейския съюз. 
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Обосновка

Необходимо е да се подобри хуманното отношение към животните.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следят цялата 
селскостопанска земя и особено земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние. Държавите-членки определят 
на национално или на регионално 
равнище минимални изисквания за 
добро селскостопанско и екологично 
състояние, на базата на рамката, 
определена в приложение III, и като 
вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите площи, 
включително почвено-климатични 
условия, съществуващите системи за 
селско стопанство, селскостопанските 
практики и структурата на фермите.

1. Държавите-членки следят цялата 
селскостопанска земя и особено земята, 
която вече не се използва за целите на 
производството, да се поддържа в добро 
екологично състояние. Държавите-
членки определят на национално или на 
регионално равнище, на базата на 
насоки на Комисията, минимални 
изисквания за добро екологично 
състояние, на базата на рамката, 
определена в приложение III, и като 
вземат предвид специфичните 
характеристики на засегнатите площи, 
включително почвено-климатични 
условия, съществуващите системи за 
селско стопанство, селскостопанските 
практики и структурата на фермите.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

a) 2009: 7%, a) 2009: 15%
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б) 2010: 9%, б) 2010: 22%
в) 2011: 11%, в) 2011: 29%
г) 2012: 13%. г) 2012: 36%

Обосновка

Процентите на модулация следва да имат за цел постепенното преустановяване на 
преките плащания до 2020 г., тъй като преките плащания не гарантират 
предоставянето на обществени услуги от страна на земеделските стопани. 

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място, за да проверят дали 
земеделският стопанин спазва 
задълженията си, предвидени в глава 1.

1. Държавите-членки извършват 
проверки на място най-малко на 5% от 
всички земеделски стопанства, на 
които се отпускат преки плащания, 
за да проверят дали земеделският 
стопанин спазва задълженията си, 
предвидени в глава 1.

Обосновка

Трябва да има минимално равнище на контрол, така че земеделските стопани да 
чувстват необходимостта от изпълнение на критериите за кръстосано спазване.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всяко право на плащане, което не е 
било активирано в период от 1 година, 
преминава към националния резерв, с 
изключение на случаите на 
непреодолима сила и извънредни 
обстоятелства по смисъла на член 36, 
параграф 1. Тези средства следва да 
бъдат използвани за подобряване на 
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земеделски практики, благоприятни 
за околната среда.

Обосновка

Неизразходваните средства от бюджета за единно плащане следва да се използват, 
за да се намали негативното въздействие на селскостопанския сектор върху околната 
среда.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 51 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за хектари, които са постоянни 
пасища, към датата, предвидена за 
заявления за помощи за площ за 2008 г. 
и за всеки друг хектар, даващ право на 
помощи.

б) за хектари, използвани като
постоянни ливади, към датата, 
предвидена за заявления за помощи за 
площ за 2008 г., и за всеки друг хектар, 
даващ право на помощи.

Обосновка

Не всички постоянни ливади се използват за паша. Постоянните ливади 
представляват важни въглеродни запаси и са най-важните местообитания в Европа, 
отличаващи се с биоразнообразие. От тази гледна точка ливадите, които се косят, са 
също толкова важни, колкото и пасищата.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – алинея 1  

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 2, 
буква a), точка i) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили целия дял или 
част от компонента на националните 
тавани, посочени в член 41 от 
настоящия регламент, съответстващ на 
премията за крави с бозаещи телета, 
посочена в приложение VI към 
Регламент (EО) № 1782/2003, годишно 

1. Държавите-членки, които в 
съответствие с член 68, параграф 2, 
буква a), точка i) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили целия дял или 
част от компонента на националните 
тавани, посочени в член 41 от 
настоящия регламент, съответстващ на 
премията за крави с бозаещи телета, 
посочена в приложение VI към 
Регламент (EО) № 1782/2003, годишно 
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предоставят допълнително плащане на 
земеделските стопани.

предоставят допълнително плащане на 
земеделските стопани. Въпреки това не 
се отпускат плащания за развъждане 
на бикове за бикоборство.

Обосновка

Не следва да подкрепяме бикоборството. Трябва да окажем натиск върху 
животновъдите да прекратят продажбата на бикове за тази цел.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с член 68, 
параграф 1, член 68, параграф 2, буква 
a), точка ii) или член 68, параграф 2, 
буква б) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили изцяло или 
отчасти националните тавани, посочени 
в член 41 от настоящия регламент, 
отнасящи се до премията за клане на 
телета, до премията за клане на 
животни, различни от телета, или до
специалната премия за мъжки животни, 
могат да отпуснат допълнително 
плащане на земеделския стопанин. 
Допълнителните плащания се отпускат 
за клане на телета, за клане на едър 
рогат добитък, различен от телета, и за 
отглеждане на мъжки животни от рода 
на едрия рогат добитък, при условията, 
предвидени в раздел 8 на глава 1 от дял 
IV. Допълнителното плащане се 
извършва при 50 % от нивото, 
прилагано съгласно член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 и в 
рамките на лимита, определен в 
съответствие с член 53, параграф 2 от 
настоящия регламент.

2. През 2010 г. и 2011 г., държавите-
членки, които в съответствие с член 68, 
параграф 1, член 68, параграф 2, буква 
a), точка ii) или член 68, параграф 2, 
буква б) от Регламент (EО) 
№ 1782/2003, са запазили изцяло или 
отчасти националните тавани, посочени 
в член 41 от настоящия регламент, 
отнасящи се за премията за клане на 
телета, за премията за клане на 
животни, различни от телета, или за
специалната премия за мъжки животни, 
могат да отпуснат допълнително 
плащане на земеделския стопанин. 
Допълнителните плащания се отпускат 
за клане на телета, за клане на едър 
рогат добитък, различен от телета, и за 
отглеждане на мъжки животни от рода 
на едрия рогат добитък, при условията, 
предвидени в раздел 8 на глава 1 от дял 
IV. Допълнителното плащане се 
извършва при 50 % от нивото, 
прилагано съгласно член 68 от 
Регламент (EО) № 1782/2003 и в 
рамките на лимита, определен в 
съответствие с член 53, параграф 2 от 
настоящия регламент. Въпреки това не 
се отпускат плащания за развъждане 
на бикове за бикоборство.
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Обосновка

Не следва да подкрепяме бикоборството. Трябва да окажем натиск върху 
животновъдите да прекратят продажбата на бикове за тази цел.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 62 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за хектарите с постоянни пасища, 
определени към 30 юни 2008 г. и за 
всеки друг хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане.

б) за хектарите с постоянни ливади, 
определени към 30 юни 2008 г. и за 
всеки друг хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане.

Обосновка

Не всички постоянни ливади се използват за паша. Постоянните ливади 
представляват важни въглеродни запаси и са най-важните местообитания в Европа, 
отличаващи се с биоразнообразие. От тази гледна точка ливадите, които се косят, са 
също толкова важни, колкото и пасищата.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 - точка (a) - (д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за: а) за:
(i) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за опазването 
или подобряването на околната среда,

(i) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за опазването 
или подобряването на околната среда,

(ii) за подобряване на качеството на 
селскостопанските продукти, или

(ii) за подобряване на екологичното и 
здравословно качество на 
селскостопанските продукти, или

(iii) за подобряване на реализацията на 
селскостопанските продукти;

(iii) за подобряване на реализацията на 
устойчиви и здравословни
селскостопански продукти;

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
млечните продукти, на говеждото, на 

б) за преодоляване на специфични 
неблагоприятни фактори, които засягат 
земеделските стопани в сектора на 
устойчивите млечни продукти, на 
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овчето и козето месо, и в сектора на 
ориза в икономически уязвими или 
чувствителни от гледна точка на 
екологията области,

говеждото, на овчето и козето месо, и в 
сектора на ориза в икономически 
уязвими или чувствителни от гледна 
точка на екологията области,

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

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

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

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

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

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

Обосновка

Не следва да се предоставят помощи за неустойчиви земеделски практики. Земята с 
висока екологична стойност трябва да бъде защитена.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 69 – заглавиe

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застраховка на реколтата Земеделска застраховка

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да направят 
финансови вноски за премиите за 

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

земеделска застраховка срещу 
икономически загуби, причинени от  
неблагоприятни климатични събития 
или болести по животните или 
растенията, доколкото е възможно 
тези рискове да бъдат покрити от 
частни застраховки.

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

За целите на настоящия член:

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

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 1 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4, член 
5, букви a), б) и г)

Член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2, 
букви б) и г), член 4, параграфи 1, 2 и 4 
и член 5

Обосновка

С цел защита на природата и по-специално на биоразнообразието, всички релевантни 
разпоредби от Директива 79/409/ЕИО на Съвета (Директива за дивите птици) и от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директива за флората и фауната) следва да бъдат 
включени в законоустановените изисквания за управление, така както е в 
действащото законодателство по ОСП. Всички разпоредби, които ще бъдат 
включени в законоустановените изисквания за управление, ако бъде прието 
настоящото изменение, вече са част от действащото законодателство по ОСП.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение II – част A – точка 5 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 и член 13, параграф 1, буква а) Членове 6, 13 и 15

Обосновка

С цел защита на природата и по-специално на биоразнообразието, всички релевантни 
разпоредби от Директива 79/409/ЕИО на Съвета (Директива за дивите птици) и от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директива за флората и фауната) следва да бъдат 
включени в законоустановените изисквания за управление, така както е в 
действащото законодателство по ОСП. Всички разпоредби, които ще бъдат 
включени в законоустановените изисквания за управление, ако бъде прието 
настоящото изменение, вече са част от действащото законодателство по ОСП.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение III
Текст, предложен от Комисията

Добри селскостопански и екологични условия, предвидени в член 6

Въпрос Стандарти

– Минимална почвена покривка

– Минимално управление на земите, което 
да отразява специфичните за 
местоположението условия

Почвена ерозия:

Защита на почвите чрез подходящи 
мерки

– Да се запазят терасите

– Стандарти за ротация на културите, 
където това е приложимо

Органични вещества в почвата:

Запазване на равнищата на органични 
вещества в почвата чрез подходящи 
практики

– Управление на стърнищата от полските 
култури

Структура на почвата:

Запазване на почвената структура чрез 
подходящи мерки

– Използване на подходящи машини

– Минимални параметри за гъстота на 
животните и/или подходящи режими

– Опазване на постоянните пасища

– Запазване на особеностите на ландшафта, 
включително, където е приложимо, жив 
плет, езера, канавки и дървета в редица, в 
група или изолирани дървета и синори,
– където е целесъобразно, забрана на 
изкореняването на маслинови дръвчета

-Да се избягва израстването на нежелана 
растителност върху селскостопански земи

Минимално ниво на поддръжка:
Гарантиране на минимално ниво на 
поддръжка и предотвратяване на 
влошаването на състоянието на 
местообитанията

– Поддържане на маслинови гори в добро 
вегетативно състояние

Опазване и управление на водите:
Опазване на водите срещу замърсяване 
и изтичане, и управление на 
използването на водите

– Изграждане на защитни ивици по 
продължението на течащи води,
– спазване на разрешителните процедури за 
използване на водите за напояване.

Изменение, внесено от Парламента
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Добри екологични условия, предвидени в член 6

Въпрос Стандарти

Увеличаване на биоразнообразието – Изграждане на защитни ивици от 
естествена и цъфтяща растителност 
(най-малко 2 метра) или екстензивно (без 
използване на пестициди и торове) 
отглеждани култури (най-малко 5 
метра) по продължение на границите на 
нивите

– Минимална почвена покривка

- Минимално управление на земите, което 
да отразява специфичните за 
местоположението условия

Почвена ерозия:
Защита на почвите чрез подходящи 
мерки

– Да се запазят терасите

– Стандарти за ротация на културите, 
където това е приложимо

Органични вещества в почвата:
Запазване на равнищата на органични 
вещества в почвата чрез подходящи 
практики

– Управление на стърнищата от полските 
култури

Структура на почвата:
Запазване на почвената структура чрез 
подходящи мерки

– Използване на подходящи машини

– Минимални параметри за гъстота на 
животните и/или подходящи режими

– Опазване на постоянните ливади

– Запазване на особеностите на ландшафта, 
включително, където е приложимо, жив 
плет, езера, канавки и дървета в редица, в 
група или изолирани дървета и синори,
– където е целесъобразно, забрана на 
изкореняването на маслинови дръвчета

– Да се избягва израстването на нежелана 
растителност върху селскостопански земи

– Поддържане на маслинови гори в добро 
вегетативно състояние

Минимално ниво на поддръжка:

Гарантиране на минимално ниво на 
поддръжка и предотвратяване на 
влошаването на състоянието на 
местообитанията

– където е целесъобразно, забрана на 
изкореняването на стари, богати на 
видове маслинови горички
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Въпрос Стандарти

Опазване и управление на водите:
Опазване на водите срещу замърсяване 
и изтичане и управление на 
използването на водите

– Изграждане на защитни ивици по 
продължението на течащи води,
– спазване на разрешителните процедури за 
използване на водите за напояване.

Защита на почвите и подпочвените 
води

– Максимални равнища на пестицидите, 
тежките метали и торовете, 
съдържащи се в почвите и подпочвените 
води

Обосновка

Поддържането на земята в добро селскостопанско състояние не следва да бъде 
задължително, особено ако земята вече не се използва за производствени цели. В 
много случаи е добре да се намалява селскостопанската стойност на земята с цел 
увеличаване на екологичните ползи за определен район. С цел да се компенсират 
неблагоприятните екологични последици от премахването на оставянето на земя под 
угар, трябва да бъдат предприети алтернативни мерки, с които да се гарантира 
защитата на биоразнообразието.
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