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Изменение 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда

заличава се

Or. en

Изменение 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Предложение за регламент
Дял 3 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда

заличава се

Or. en

Изменение 1248
Diane Dodds

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда

заличава се

Or. en

Изменение 1249
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Дял 3 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и
околната среда

Плащания за установяването на 
авангардни устойчиви системи за 
земеделие, управление на околната 
среда и смекчаване на последиците от 
изменението на климата

Or. en
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Изменение 1250
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена
в глава 1, в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда:

заличава се

а) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;
б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и
в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

Or. de

Изменение 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 1. Държавите членки предоставят 
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които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена 
в глава 1, в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда:

годишно плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда на селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно
плащане, посочена в глава 1, ако в 
рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане съгласно член 25, 
параграф 2, те използват някоя от 
следните практики:
а) да се използват най-малко 10 % от 
националния таван за директни 
плащания от страна на държавите 
членки за финансиране на целеви 
агроекологични мерки в рамките на 
втория стълб: над съществуващото 
равнище и изцяло финансирани от 
ЕС;
б)(1) „селскостопански 
производители, които по определение 
развиват екологосъобразна дейност.“
Държавите членки могат да избират 
от следните критерии:
– биологично земеделие
– удостоверение за 100% устойчивост 
на земеделието,
– > 50 % пасища или < 15 ха или 1/3 от 
средния размер на земеделските 
стопанства в държавите членки 
(които могат да изберат една от 
възможностите), обработваема земя,
– земеделски стопанства, при които 
най-малко 20 % от използваната 
земеделска площ е включена в 
специфични аргоекологични програми,
– земеделски стопанства, при които 
най-малко 20 % от използваната 
земеделска площ е включена в 
територии по „Натура 2000“,
– земеделски стопанства, при които 
най-малко 20 % от отговарящата на 
условията за допустимост площ е с 
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гори на терени с размер до 15 ха.
б)(2) Други/„селскостопански 
производители, които по определение 
не развиват екологосъобразна 
дейност“
Държавите членки трябва да изберат 
най-малко три от следните мерки за 
екологизиране, които ще бъдат 
задължителни за селскостопанските 
производители.
В противен случай държавите членки 
могат да изберат да разрешат на 
селскостопанските производители да 
изберат три мерки за екологизиране 
от по-дълъг списък, който се определя 
от държавите членки.
Основното плащане е независимо 
спрямо 15-те процента плащане за 
екологизиране.
Списъкът следва да включва:
– екологични приоритетни площи;
площи, включени в 5-те процента 
екологични приоритетни площи:
обработваеми площи на земеделско 
стопанство в рамките на територии 
по „Натура 2000“ или други защитени 
територии. Площи земеделска земя в 
стопанство, което участва в 
специфични аргоекологични програми. 
Площи, в рамките на които не се 
прилага торене с нитрати. Площи 
земеделска земя с особености на 
ландшафта (напр. залесени площи, 
жив плет, тераси), буферни ивици, 
необработваеми площи (оставена под 
угар земя).
Площите с трайни насаждения 
следва да не попадат в обхвата на 
изискванията.
С цел да се увеличат ползите за 
околната среда и биологичното 
разнообразие на мерките за 
екологичните приоритетни площи, 
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държавите членки могат да вземат 
решение за възприемането на 
колективен подход, в случай че 
изискванията се изпълняват от група 
селскостопански производители на 
регионално равнище.
– разнообразяване на културите,
– защита на постоянните пасища,
– 2 % екологични приоритетни площи 
в рамките на пасищата,
– земна покривка/междинни култури,
– площи с пасища и многогодишни 
култури,
– планове за торене и/или управление 
на почвите,
– удостоверение за енергийна 
ефективност (намалено количество 
добавяни вещества, повишена 
ресурсна ефективност, осигуряване на 
енергия от алтернативни източници 
или възобновяеми суровини,
– използване на [по-малко 10 % от] 
националния таван за директни 
плащания от страна на държавите 
членки за финансиране на целеви 
агроекологични мерки (приоритети 4 
и 5 в рамките на втория стълб: над 
[съществуващото равнище] и изцяло 
финансирани от ЕС;
в) в правилата за кръстосано спазване 
2 % от площите от над 50 ха се 
предоставят за целите на опазването 
на околната среда и климата, като се 
вземат под внимание особеностите 
на ландшафта.

Or. de

Изменение 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда на селскостопански
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1. 
Селскостопанските производители,
които отговарят на критерия „по 
определение развиват 
екологосъобразна дейност“ в 
съответствие с член 29, параграф 4, 
ipso facto имат право на това 
плащане. Държавите членки избират 
четири мерки от представения по-
долу списък, а селскостопанските 
производители спазват на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2, две от избраните на 
национално или регионално равнище
селскостопански мерки:

Or. en

Изменение 1253
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните
селскостопански практики от полза за 

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват две
селскостопански практики от полза за 
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климата и околната среда: климата и околната среда, избрани от 
държавата членка от изчерпателен 
европейски списък:

Държавите членки избират от 
изчерпателен европейски списък най-
малко пет селскостопански практики 
от полза за климата и околната 
среда.
Държавите членки могат за изберат 
следните практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. fr

Изменение 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 избират да използват най-
малко една от следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда, при условие 
че това не следва да води до 
драстично намаляване на 
производствения капацитет на 
техните стопанства:

Or. pt

Изменение 1255
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Предоставя се допълнително 
годишно плащане на
селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, и които в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 прилагат две от следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en

Изменение 1256
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Предоставя се допълнително 
годишно плащане на
селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, и които в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 прилагат две от следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en

Изменение 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда на селскостопански
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1, когато, в 
рамките на своите хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 те използват три 
от следните селскостопански практики:

Or. en

Обосновка

Един ограничен подход на избор от списък ще осигури по-голяма гъвкавост за 
държавите членки и регионите, за да приспособят по-добре мерките за 
„екологизиране“ към своите специфични обстоятелства, потребности и 
агрономически условия. Един универсален подход е по-малко вероятно да осигури 
съществени ползи за околната среда и климата.

Изменение 1258
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена
в глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на
селскостопанските производители, 
които в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25,
параграф 2 използват най-малко три 
от следните селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда:
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Or. en

Изменение 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за единно плащане, посочена в 
глава 1, могат да решат в рамките на 
своите хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 да използват най-
малко три от следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en

Изменение 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за единно плащане, посочена в 
глава 1, могат да решат в рамките на 
своите хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 да използват най-
малко три от следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en
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Изменение 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, получават допълнително 
плащане, при условие че в рамките на 
своите хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 използват четири 
от следните шест селскостопански 
практики от полза за климата и околната 
среда:

Or. en

Изменение 1262
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, предприемат през периода 
2014—2020 г. в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 динамичен преход към 
устойчиви системи за земеделие, 
които отговарят комплексно на 
предизвикателствата във връзка с
околната среда, климата, 
биологичното разнообразие, 
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управлението на почвите и водите, а 
именно:

Or. en

Обосновка

Динамичният преход към устойчиви системи за земеделие следва да предостави на 
селскостопанските производители достатъчно време, за да се приспособят към 
новите условия. По тази причина плащанията за екологизиране следва да започнат от 
20 % през 2014 г. и да достигнат 50 % до 2020 г. Селскостопанските производители 
ще изгубят до 100 % от плащанията по схемата за основно плащане, ако не прилагат 
правилно мерките за екологизиране.

Изменение 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда на селскостопански
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в глава 1, когато в 
рамките на своите хектари съгласно 
член 25, параграф 2, спрямо които са 
предприети мерки за екологизиране, 
те използват следните практики:

Or. it

Изменение 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Предоставя се допълнително 
годишно плащане на
селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, които осъществяват 
дейности по схемата за единно 
плащане, посочена в глава 1, и които в
рамките на своите хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, съгласно
член 25, параграф 2 прилагат следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en

Изменение 1265
Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Предоставя се допълнително 
годишно плащане на
селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, които осъществяват 
дейности по схемата за единно 
плащане, посочена в глава 1, и които в
рамките на своите хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 прилагат следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en
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Изменение 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Държавите членки предоставят 
допълнително плащане на
селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в чиито стопанства се 
прилагат в рамките на техните
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 следните селскостопански 
практики от полза за климата и околната 
среда:

Or. es

Изменение 1267
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена
в глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Предоставя се допълнително 
плащане на селскостопанските 
производители, които в рамките на 
своите хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. fr
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Изменение 1268
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, могат да кандидатстват за 
плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, при условие че в 
рамките на своите хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en

Изменение 1269
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, могат да кандидатстват за 
плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, при условие че в 
рамките на своите хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, съгласно 
член 25, параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en
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Изменение 1270
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, имат право на допълнително 
плащане, ако в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. it

Изменение 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари 
или животновъдни стопанства, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. es
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Изменение 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 предприемат следния 
пакет от селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда:

Or. en

Изменение 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следния пакет от
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en

Изменение 1274
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата, ландшафта и околната среда:

Or. en

Изменение 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, в рамките на своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 26, 
параграф 1 използват следните 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда:

Or. en

Обосновка

Изискванията за екологизиране следва да касаят единствено парцелите земя, които 
са обявени от селскостопанския производител за активиране на основните плащания, 
вместо всички парцели земя в стопанството. Удостоверяването на площта на 
цялата земя в стопанствата е много трудно и не е ясно как ще се прилага 
екологизирането по отношение на земята, която се използва от повече от един 
селскостопанския производител в рамките на една и съща календарна година.
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Изменение 1276
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

заличава се

Or. de

Изменение 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) прилагат разнообразяване на 
културите;

Or. de



AM\909517BG.doc 23/190 PE494.483v01-00

BG

Изменение 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) осигуряват разнообразяване на 
културите, както е посочено в 
член 30.

Or. en

Обосновка

За опростяване на текста разпоредбите за „екологизиране“ в този член следва да 
бъдат в съответствие с по-подробния член 30.

Изменение 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) подбират чрез сеитбооборот
култури, подходящи за храна за диви 
животни, птици и насекоми;
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Or. en

Изменение 1280
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури в 
сеитбооборот на своята обработваема 
земя, когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината; и

Or. en

Изменение 1281
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) прилагат сеитбооборот с най-
малко три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;
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Or. en

Изменение 1282
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) прилагат сеитбооборот с най-
малко три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Изменение 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител е
повече от площта на средните по 
големина земеделски стопанства 
съгласно посоченото в приложение VI
и не се използва изцяло за 
производството на трева (засята или 
естествена), не е оставена изцяло под 
угар или не е изцяло засята с култури 
под вода през значителна част от 
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годината;

Or. en

Изменение 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител е
повече от площта на средните по 
големина земеделски стопанства 
съгласно посоченото в приложение VI
и не се използва изцяло за 
производството на трева (засята или 
естествена), не е оставена изцяло под 
угар или не е изцяло засята с култури 
под вода през значителна част от 
годината;

Or. en

Изменение 1285
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител е
повече от площта на средните по 
големина земеделски стопанства 
съгласно посоченото в приложение VI
и не се използва изцяло за 
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изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

производството на трева (засята или 
естествена), не е оставена изцяло под 
угар или не е изцяло засята с култури 
под вода през значителна част от 
годината;

Or. en

Изменение 1286
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител е
повече от площта на средните по 
големина земеделски стопанства 
съгласно посоченото в приложение VI
и не се използва изцяло за 
производството на трева (засята или 
естествена), не е оставена изцяло под 
угар или не е изцяло засята с култури 
под вода през значителна част от 
годината;

Or. en

Изменение 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
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обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

обхваща между десет и 50 хектара, и 
три различни култури, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара;

Or. en

Изменение 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща над 15 и до 20 хектара, и три 
различни култури, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара;

Or. it

Изменение 1289
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
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обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

обхваща между 15 и 30 хектара, и три 
различни култури, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 30 хектара;

Or. en

Изменение 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща между 5 и 20 хектара, и три 
различни култури, отглеждани в 
сеитбооборот, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Изменение 1291
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара или не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), или не е 
оставена изцяло под угар, или повече 
от 70 % от която не е засята с култури 
под вода през значителна част от
цикъла на отглеждане, или съчетание 
от посочените;

Or. it

Изменение 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

a) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. es

Обосновка

Минималният праг на площите за прилагането на мярката, посочена в настоящия 
параграф, трябва да бъде увеличен, в противен случай екологичната цена на усилията 
за разнообразяване може да бъде по-голяма, отколкото планираните икономии. 
Следва да се въведе и мярка за животновъдните стопанства без земя. 
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Изменение 1293
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 35 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Изменение 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

a) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. es



PE494.483v01-00 32/190 AM\909517BG.doc

BG

Обосновка

Предложената от Комисията схема за разнообразяване на културите ще бъде 
неприложима за по-голямата част от земеделските земи в Европа. Обработваема 
земя, която се обработва по начин в полза на околната среда, или на който се 
използват производствени процеси или системи в полза на околната среда, се 
освобождава от изискването за разнообразяване на културите.

Изменение 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат най-малко две различни 
култури на своята обработваема земя, 
когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Изменение 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
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оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Обосновка

На малки парцели земя не могат да се прилагат отделни режими за сеитба и 
прибиране на реколтата; освен това някои държави членки трудно ще намерят три 
подходящи култури, особено в животновъдните стопанства, където се отглеждат 
зърнени култури само за допълване на доставките на фураж през зимата. Поради 
това се предлага изискването за трите култури да бъде сведено до две култури с 
минимален праг на площта от 15 хектара, за да стане приложимо изискването 
съгласно членове 29 и 30.

Изменение 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Обосновка

На малки парцели земя не могат да се прилагат отделни режими за сеитба и 
прибиране на реколтата; освен това някои държави членки трудно ще намерят три 
подходящи култури, особено в животновъдните стопанства, където се отглеждат 
зърнени култури само за допълване на доставките на фураж през зимата. Поради 
това се предлага изискването за трите култури да бъде сведено до две култури с 
минимален праг на площта от 15 хектара, за да стане приложимо изискването 
съгласно членове 29 и 30.
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Изменение 1298
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Изменение 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. de
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Изменение 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

a) на обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с бобови култури или 
култури под вода през значителна част 
от годината, или не се използва за 
биологично производство или не е 
разположена изцяло в районите, 
посочени в параграф 3:
i) имат най-малко две различни 
култури на своята обработваема 
земя,
ii) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ;

Or. es

Изменение 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат три различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 

a) на обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 до 20 хектара и не 
се използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с бобови култури или 
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изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

култури под вода през значителна част 
от годината, или не се използва за 
биологично производство, или не е 
разположена изцяло в районите, 
посочени в параграф 3:

Or. es

Изменение 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат няколко различни култури на 
своята обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината. Броят 
зависи от размера и процента площи 
с постоянни пасища в техните 
стопанства;

Or. fr

Изменение 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя или в 
сътрудничество със съседни 
стопанства, когато обработваемата 
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обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

земя на селскостопанския производител 
или селскостопанските 
производители обхваща повече от 15
хектара и не се използва изцяло за 
производството на трева (засята или 
естествена), не е оставена изцяло под 
угар или не е изцяло засята с култури 
под вода през значителна част от 
годината, или е неподходяща за 
сеитбооборот. По смисъла на 
настоящия член „съседни“ може да 
не означава непременно в 
непосредствена близост.

Or. en

Изменение 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, в това число бобова 
или протеинова култура, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. fr

Изменение 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)



PE494.483v01-00 38/190 AM\909517BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара

Or. en

Изменение 1306
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара;

Or. bg

Изменение 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 35 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Изменение 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

а) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или когато 
площта в повече от 70 % от земята
не се използва за култури, които 
могат да бъдат под вода през 
значителна част от своя цикъл на 
отглеждане;

Or. en

Изменение 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имат три различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

(Не се отнася до българския текст)

Or. es

Изменение 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аа) практикуват сеитбооборот на 
всеки парцел с изключение на 
парцелите с постоянни пасища и 
трайни насаждения;

Or. fr

Изменение 1311
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и

заличава се
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Or. de

Изменение 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и

б) планират и поддържат коридори на 
биологичното разнообразие

Or. en

Изменение 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и

б) поддържат площи с полуестествена 
и необработваема земя в земеделското 
си стопанство и

Or. en

Изменение 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и

б) поддържат площи с полуестествена 
и необработваема земя в земеделското 
си стопанство и
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Or. en

Изменение 1315
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и

б) поддържат площи с полуестествена 
и необработваема земя в земеделското 
си стопанство и

Or. en

Изменение 1316
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и

б) поддържат площи с полуестествена 
и необработваема земя в земеделското 
си стопанство и

Or. en

Изменение 1317
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи 
постоянни пасища в земеделското си 
стопанство и

б) поддържат дела на постоянните
пасища или трайните насаждения на 
земеделската площ в земеделското си 
стопанство;



AM\909517BG.doc 43/190 PE494.483v01-00

BG

Or. en

Изменение 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

б) поддържат съществуващи площи, 
класифицирани като постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

Or. es

Обосновка

Изискването за „екологизиране“ на площите с постоянни пасища води до 
необходимостта те да се поддържат в добро състояние. Следователно тяхното 
„поддържане“ следва да включва и поддържането им за период от време. По този 
начин селскостопанските производители ще получават средства за „екологизиране“ 
на постоянните пасища, които декларират всяка година, ако отговарят на 
изискването да ги поддържат в добро състояние.

Изменение 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища или трайни насаждения в 
земеделското си стопанство;

Or. en
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Изменение 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища или трайни насаждения в 
земеделското си стопанство и

Or. fr

Изменение 1321
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr

Изменение 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища и исторически пасища в 
земеделското си стопанство и

Or. es

Обосновка

Минималният праг на площите за прилагането на мярката, посочена в настоящия 
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параграф, трябва да бъде увеличен, в противен случай екологичната цена на усилията 
за разнообразяване може да бъде по-голяма, отколкото планираните икономии. 
Следва да се въведе и мярка за животновъдните стопанства без земя. 

Изменение 1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство;

Or. it

Изменение 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

б) поддържат съществуващи постоянни 
площи с пасища в земеделското си 
стопанство;

Or. es

Изменение 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни б) поддържат съществуващи постоянни 
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пасища в земеделското си стопанство и площи с пасища в земеделското си 
стопанство;

Or. es

Изменение 1326
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни б) поддържат съществуващи постоянни 
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пасища в земеделското си стопанство и пасища в земеделското си стопанство;

Or. en

Обосновка

Включването на историческите пасища може да доведе до прекомерно увеличаване на 
площите, отговарящи на условията за плащане (например неизползваните преди 
ливади) и вследствие на намаляването на процента на плащане да влоши състоянието 
на стопанствата, в които е съсредоточена пазарната продукция. Поради това 
възможността да се предоставят директни плащания за тези площи би могла да се 
осигурява само на държави членки, които считат, че тези площи са ценни пасища.

Изменение 1329
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) поддържат съществуващи 
трайни насаждения в стопанството 
си, при условие че се поддържат в 
добри агрономически условия и

Or. it

Изменение 1330
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) поддържат съществуващите 
трайни насаждения в стопанствата 
си, наред със специфични 
агрономически практики или

Or. it
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Изменение 1331
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) прилагат специфични 
агрономически практики по 
отношение на трайните 
насаждения;

Or. it

Изменение 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) повече от 70 % от която е засята 
с култури под вода през значителна 
част от цикъла на отглеждане, или 
съчетание от посочените.

Or. it

Изменение 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

заличава се
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Or. es

Обосновка

Изменението само измества буква а).

Изменение 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

заличава се

Or. es

Изменение 1335
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

заличава се

Or. de

Изменение 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) прилагат мерки за смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата наред с екологичното 
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управление

Or. en

Изменение 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) поддържат екологични приоритетни 
области на своята обработваема земя, 
когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината; или 
прилагат намалена обработка на 
почвата и/или постоянно покритие 
на повърхността на почвата;

Or. en

Изменение 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат екологични приоритетни 
области на своята обработваема земя, 
когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
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оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината.

Or. en

Изменение 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат екологични приоритетни 
области на своята обработваема земя, 
когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината.

Or. en

Изменение 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ и 
засяват култури и прилагат 
практики, които спомагат за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата; 
насърчават, поддържат и подкрепят 
култури и земеделски практики, при 
които се улавя CO2 и по този начин се 
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допринася за постигането на 
положителен годишен въглероден 
баланс, дейности, свързани с 
околната среда, включващи 
обработката на почви, които са 
застрашени от засоляване или ерозия, 
като по този начин се води борба с 
опустиняването, и системи за 
управление, които намаляват 
потреблението на вода (напояване от 
местни източници). Следва също 
така да се признае ролята от 
значение за околната среда на 
културите, които се отглеждат в 
близост до защитени зони, като 
например влажни зони, както и на 
свързаните с околната среда 
дейности в рамките на публични или 
частни кодекси за добра земеделска 
практика, които служат за 
намаляване на използването на 
торове, пестициди, вода и др.

Or. es

Изменение 1341
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат екологични приоритетни 
области на своята обработваема земя, 
когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината.

Or. en
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Изменение 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат екологична приоритетна 
област в земеделската си площ.
Отглеждането на многогодишни 
енергийни култури и/или протеинови 
насаждения, наред с другото, се 
разрешава на тези земеделски площи.

Or. de

Изменение 1343
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) установяват екологична 
инфраструктура в земеделската си 
площ.

Or. en

Изменение 1344
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) имат улавящи нитратите 
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култури на своята обработваема 
земя;

Or. fr

Обосновка

Списък, който е твърде ограничаващ и не взема предвид разнообразието на 
европейското селско стопанство ще бъде много неефективен, а разходите за 
изпълнение – твърде високи за някои селскостопански производители или региони. 
Вследствие на това някои селскостопански производители биха могли да решат да не 
участват, което би застрашило ефективността на мерките. За да се увеличи 
ефективността, трябва да се разгледа дълъг списък от мерки, чрез който да се 
оставя на държавата членка и селскостопанския производител възможността да 
изберат мерките, които са най-подходящи.

Изменение 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) план за управление на 
хранителните вещества в 
земеделското стопанство;

Or. en

Изменение 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) имат план за управление на 
хранителните вещества в 
земеделското си стопанство.
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Or. en

Изменение 1347
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) прилагат план за управление на 
хранителните вещества.

Or. en

Изменение 1348
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) прилагат план за управление на 
хранителните вещества.

Or. en

Изменение 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) прилагат план за управление на 
хранителните вещества

Or. en
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Изменение 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) имат план за повишаване на 
ресурсната ефективност в 
земеделското си стопанство

Or. en

Изменение 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) доказват използването на 
устойчиви начини на хранене или по 
целесъобразност, практики за 
почистване на торта, при които тя 
се използва от други селскостопански 
производители на отговарящи на 
условията за допустимост хектари 
или животновъдни стопанства без 
земя.

Or. es

Обосновка

Минималният праг на площите за прилагането на мярката, посочена в параграф 1, 
буква а), трябва да бъде увеличен, в противен случай екологичната цена на усилията 
за разнообразяване може да бъде по-голяма, отколкото планираните икономии. 
Следва да се въведе и мярка за животновъдните стопанства без земя. 

Изменение 1352
Elisabeth Jeggle
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) засяват определен дял от своята 
обработваема земя през зимния сезон;

Or. de

Изменение 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) зимно покритие на повърхността 
на почвата;

Or. en

Изменение 1354
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) използват пасищата за добитъка;

Or. de

Изменение 1355
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) прилагат контролирана употреба 
на азотни торове;

Or. fr

Изменение 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) имат план за действие относно 
биологичното разнообразие в 
земеделското си стопанство или 
участват в колективна схема 
относно биологичното разнообразие

Or. en

Изменение 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam
Aylward

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) имат план относно енергийната 
ефективност в земеделското си 
стопанство.

Or. en

Изменение 1358
Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) прилагат план относно 
енергийната ефективност в 
земеделското си стопанство

Or. en

Изменение 1359
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) прилагат план относно 
енергийната ефективност в 
земеделското си стопанство 

Or. en

Изменение 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в б) прилагат план относно 
енергийната ефективност в 
земеделското си стопанство

Or. en

Изменение 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) осигуряват зимно покритие на 
повърхността на почвата на 
земеделската си площ.

Or. en

Изменение 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) намалена или никаква обработка 
и пряка сеитба;

Or. en

Изменение 1363
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) прилагат план за управление на 
почвите.

Or. en

Изменение 1364
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) прилагат план за управление на 
почвите

Or. en

Изменение 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) прилагат план за управление на 
почвите

Or. en

Изменение 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) имат план за подобряване на 
управлението на водите в 
земеделското си стопанство

Or. en

Изменение 1367
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в в) включват пасищата, цветните и 
разделителните ивици в 
обработваемите ниви, особено ако 
могат да бъдат включени с цел добив 
на енергия в съоръжения за биомаса и 
биогаз или за подпомагане на борбата 
с ерозията на почвата, особено по 
склонове; 

Or. de

Изменение 1368
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) извеждат животните на паша 
през земеделския сезон;

Or. fr

Изменение 1369
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в г) прилагат план за ефективно 
използване на водните ресурси.

Or. en

Изменение 1370
Elisabeth Jeggle
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в г) прилагат планове за управление за 
опазване на почвите;

Or. de

Изменение 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в г) план да действие относно 
биологичното разнообразие;

Or. en

Изменение 1372
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в г) регионална гъвкавост за 
изпълнението.

Or. en

Изменение 1373
Marc Tarabella
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) участват в програма за 
фиторедукция;

Or. fr

Изменение 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в д) управление на водите.

Or. en

Изменение 1375
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в д) прилагат планове за управление по 
отношение на енергията или 
опазването на климата;

Or. de

Изменение 1376
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в д) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) имат план за оптимизиране на 
употребата на отпадъците;

Or. fr

Изменение 1377
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 е. ивици с храна за диви животни, 
например там, където 
обработваемите земи граничат с 
гори;

Or. de

Изменение 1378
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ве) участват в програма за 
намаляване на употребата на 
антибиотици;

Or. fr

Изменение 1379
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква в ж) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в ж) затревяват земя, която иначе ще 
остане непокрита в определени 
моменти през годината.

Or. fr

Изменение 1380
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията има правомощието да 
приема делегирани актове съгласно 
член 55 с цел да определи 
конкретните изисквания за всяка от 
практиките, посочени в първия 
параграф, и да прибавя нови 
практики.

Or. fr

Изменение 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. Държавите членки избират 
пакета от три мерки от списъка, 
определен в параграф 1, които 
селскостопанските производители да 
спазват на своята територия. 
Държавите членки, които използват 
възможността да прилагат схемата
за основно плащане на регионално 
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равнище в съответствие с член 20, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
могат да изберат да прилагат 
различен пакет от мерки в 
различните региони, в зависимост от 
регионалните практики и 
климатичните условия, съобразно 
обективни и недискриминационни 
критерии.
Държавите членки съобщават за 
своето решение на Комисията преди 
1 август 2013 г. Комисията одобрява 
пакета от мерки, избрани от 
държавите членки, като взема 
предвид равностойни критерии във 
връзка с околната среда и климата и 
постигнатия баланс между мерките, 
избрани по настоящата глава, и 
програмите за агроекология и климат, 
създадени в съответствие с член 29 
от Регламент (ЕС) № [...] [RDR].
Когато Комисията не е съгласна с 
пакета от мерки, за които е 
уведомена от дадена държава членка, 
компетентните органи на 
държавата членка и службите на 
Комисията се приканват да обменят 
информация и да посочат мотивите, 
обосноваващи съответната им 
позиция, с цел намиране на 
компромисно решение. Ако след два 
месеца, считано от датата на 
първоначалното уведомление, 
Комисията счита, че пакетът от 
мерки, избран в държавата членка, не 
отговаря на достатъчна и 
равностойна степен на защита на 
околната среда и климата, тя може 
да реши да наложи на държавата 
членка мерките, изброени в 
членове 30, 31 и 32, като набор от 
мерки, които трябва да се прилагат 
във въпросната държава членка.

Or. en
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Обосновка

Подходът на предоставяне на избор не може да размива равнището на ползите за 
околната среда и климата, които се предоставят чрез компонента „екологизиране“ 
на директните плащания. Предоставяната на държавите членки гъвкавост трябва 
да върви ръка за ръка с отговорността и отчетността; по тази причина Комисията 
следва да бъде консултирана относно избора на държавите членки в този контекст и 
да има право да гарантира, че изборът на национално равнище води до равностоен 
резултат в Съюза.

Изменение 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Съответствието с изискванията 
за „екологизиране“ се поставя на 
единна основа в целия ЕС, което 
означава, че се изчислява според 
съотношението между 
максималната годишна сума, 
предназначена за директни плащания 
за 27-те държави членки като цяло и 
земеделската площ, отговаряща на 
условията за допустимост през 
2014 г., като се коригира с процент, 
който следва да бъде определен, за да 
се гарантира, че екологичната 
стойност е равна във всички държави 
членки, считано от 2014 г.

Or. pt

Изменение 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Не е необходимо стопанствата, в 
които най-малко 80 % от площта се 
състои от постоянни пасища и 
които отговарят на изискванията, 
посочени в параграф 1, буква б), да 
отговарят на изискванията, посочени 
в параграф 1, букви а) и в).

Or. fr

Изменение 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези 
от трите практики, посочени в
параграф 1, които са подходящи за 
тях, и в зависимост от
съответствието им с членове 30, 31 и 
32

2. Държавите членки или регионите 
могат да представят на Комисията 
други практики, които могат да бъдат 
от полза за климата и околната среда 
като алтернатива на практиките в
предходния параграф, в зависимост от
производствените характеристики и 
околната среда на държавата членка 
или региона.

Or. es

Обосновка

В изменението се призовава за мерки за повишаване на гъвкавостта на плащанията за 
екологизиране и за разширяване на обхвата на предложените мерки. Плащанията за 
екологизиране не следва да бъдат изискване, а по-скоро допълнение към основните 
плащания. Предвижда се също така възможност за предлагането на нови мерки за 
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екологизиране, така че всяка държава членка или регион да могат да предлагат 
специфични за района мерки за екологизиране. Комисията разпространява и 
разрешава тези мерки.

Изменение 1385
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат
плащането, посочено в настоящата 
глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 
1, които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат
допълнителното плащане, посочено в 
настоящата глава, на селскостопански 
производители, които спазват две от 
предприетите практики, посочени в 
параграф 1, които са подходящи за тях, 
и в зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32, член 32, буква а) 
(нова) и член 32, буква б) (нова).

Or. en

Изменение 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина и линейните намаления в 
съответствие с член 7, държавите 
членки отпускат плащането, посочено в 
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според Регламент (ЕС) № […] [HZR],
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

настоящата глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
двете практики, посочени в параграф 1, 
които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1387
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват две от практиките, посочени 
в параграф 1, които са подходящи за 
тях, и в зависимост от съответствието 
им с членове 30, 31 и 32.

Or. fr

Обосновка

Списък, който е твърде ограничаващ и не взема предвид разнообразието на 
европейското селско стопанство ще бъде много неефективен. Държавите членки 
следва да имат възможност да избират от списък с европейски мерки мерките, 
които най-добре отговарят на техните цели. В противен случай те рискуват някои 
селскостопански производители или региони да бъдат изправени пред прекомерни 
разходи за изпълнение, непосредственото следствие от което ще бъде, че част от 
селскостопанските производители няма да участват. 
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Изменение 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], на 
национално или регионално равнище
държавите членки могат да отпускат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 1, 
които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1389
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], на 
национално или регионално равнище
държавите членки могат да отпускат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 1, 
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съответствието им с членове 30, 31 и 32 които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 1, 
които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат 
допълнителното плащане, посочено в 
настоящата глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 1, 
които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
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според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 1, 
които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32

Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат 
допълнителното плащане, посочено в 
настоящата глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 1, 
които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR],
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7, държавите 
членки отпускат плащането, посочено в 
настоящата глава, на селскостопански 
производители, които спазват тези от 
трите практики, посочени в параграф 1, 
и в зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31, 32 и 32а.

Or. es

Изменение 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват практиките, посочени в 
параграф 1, които са подходящи за тях, 
и в зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. es

Изменение 1394
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват практиките, посочени в 
параграф 1, които са подходящи за тях, 
и в зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. en
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Изменение 1395
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за подобряване на техните 
практики за управление на 
земеделието и околната среда 
съгласно параграф 1, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 



AM\909517BG.doc 77/190 PE494.483v01-00

BG

посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, изпълняват 
допълнителните изисквания за добро 
управление на околната среда и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. es

Изменение 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR],
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7, държавите 
членки отпускат плащането, посочено в 
настоящата глава, на селскостопански 
производители, които спазват
изискванията, посочени в параграф 1, 
които са подходящи за тях, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 29, 30, 31 и 32.

Or. en

Изменение 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
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съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31, 32, 
32а, 32б и/или 32в.

Or. en

Изменение 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани 
според Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, линейните намаления в 
съответствие с член 7 и всякакви 
намаления и санкции, налагани според 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
държавите членки отпускат плащането, 
посочено в настоящата глава, на 
селскостопански производители, които 
спазват практиките, посочени в 
параграф 1, които са подходящи за тях, 
и в зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32. Намаленията и 
санкциите, налагани върху 
плащанията съобразно Регламент 
(ЕС) № […] [HZR], при никакви 
обстоятелства не превишават 
техния размер.

Or. es
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Обосновка

Вторият параграф се прибавя, за да се гарантира, че всички намаления и санкции, 
наложени за неспазване на изискванията във връзка с плащанията за екологизиране се 
прилагат само за този компонент на помощта и не засягат други компоненти или 
размера на основното плащане.

Изменение 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Намаленията и санкциите, 
налагани върху плащанията съобразно 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], при 
никакви обстоятелства не 
превишават техния размер.

Or. es

Изменение 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Намаленията и санкциите, 
налагани върху плащанията съобразно 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], при 
никакви обстоятелства не 
превишават техния размер.

Or. es

Изменение 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. През първите две години от 
прилагането на настоящия 
регламент от селскостопанските 
производители се изисква да прилагат 
само една от трите селскостопански 
практики от полза за климата и 
околната среда, посочени в 
настоящата глава.

Or. fr

Изменение 1403
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 а. Евентуалните санкции, наложени 
поради неспазване на членове 30, 31 и 
32, може да превишават плащането, 
посочено в настоящата глава. 
Намаленията и санкциите, наложени 
поради такова неспазване остават в 
рамките на държавите членки и 
регионите, където са възникнали.

Or. en

Обосновка

Плащанията за екологизиране трябва да бъдат категорично свързани с основното 
плащане, тъй като е важно всички селскостопански производители, които получават 
средства от ЕС, да се придържат към минимални стандарти за опазване на 
околната среда, тъй като предоставят екологични обществени блага в целия ЕС.

Изменение 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло 
или отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 
2009/147/ЕО, имат право на 
плащането по настоящата глава, при 
условие че прилагат практиките, 
посочени в настоящата глава 
дотолкова, доколкото тези практики 
са съвместими в съответното 
стопанство с целите на 
споменатите директиви.

заличава се

Or. es

Изменение 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
имат право на плащането по настоящата 
глава, при условие че прилагат 
практиките, посочени в настоящата 
глава дотолкова, доколкото тези
практики са съвместими в 
съответното стопанство с целите 
на споменатите директиви.

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
Директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО,
и селскостопански производители, 
които получават плащания за 
агроекология и климат съгласно 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] ipso facto имат право на 
плащането по настоящата глава по 
отношение на техните площи, които 
отговарят на тези критерии.

Or. es
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Изменение 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
имат право на плащането по настоящата 
глава, при условие че прилагат 
практиките, посочени в настоящата 
глава дотолкова, доколкото тези
практики са съвместими в
съответното стопанство с целите 
на споменатите директиви.

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
Директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО,
и селскостопански производители, 
които получават плащания за 
агроекология и климат съгласно 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] ipso facto имат право на 
плащането по настоящата глава по 
отношение на техните площи, които 
отговарят на тези критерии.

Or. es

Обосновка

Земеделски стопанства, които са разположени на защитени територии, включени в 
„Натура 2000“, подлежат на строги ограничения по отношение на техния 
производствен капацитет, което често води до допълнителни разходи и пропуснати 
ползи. Селскостопанските производители, които подлежат на задължения за защита 
на околната среда и климата, трябва да отговарят на критериите за осигуряване на 
екологични обществени блага, които са по-строги от изискванията за кръстосано 
спазване.

Изменение 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
Директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО,
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имат право на плащането по настоящата 
глава, при условие че прилагат 
практиките, посочени в настоящата 
глава дотолкова, доколкото тези
практики са съвместими в 
съответното стопанство с целите 
на споменатите директиви.

и селскостопански производители, 
които получават плащания за 
агроекология и климат съгласно 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR] ipso facto имат право на 
плащането по настоящата глава по 
отношение на техните площи, които 
отговарят на тези критерии.

Or. es

Обосновка

Изменението е в съответствие с критерия, че селскостопанските производители, 
които осъществяват дейността си съобразно екологични ограничения, трябва 
автоматично да получават плащания за екологизиране.

Изменение 1408
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
имат право на плащането по настоящата 
глава, при условие че прилагат 
практиките, посочени в настоящата 
глава дотолкова, доколкото тези 
практики са съвместими в 
съответното стопанство с целите 
на споменатите директиви.

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
Директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
или в защитени територии, 
обхванати от Директива 2000/60/ЕО, 
или в защитени територии, 
обхванати от националното 
законодателство за опазване на 
околната среда, имат право на 
плащането по настоящата глава.

Or. en

Изменение 1409
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или
отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
имат право на плащането по настоящата 
глава, при условие че прилагат 
практиките, посочени в настоящата 
глава дотолкова, доколкото тези 
практики са съвместими в 
съответното стопанство с целите 
на споменатите директиви.

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
Директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
имат право на плащането по настоящата 
глава въз основа на площта от 
тяхното земеделско стопанство, 
обхваната от Директиви 92/43/ЕИО 
или 2009/147/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Районите, обхванати от Директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, налагат прилагането 
на практики от полза за околната среда и биологичното разнообразие. Те включват 
„Натура 2000“ в контекста на екологизирането, което е ясен знак за ангажимента 
на ОСП по отношение на опазването на местообитанията и видовете в ЕС.

Изменение 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
имат право на плащането по настоящата 
глава, при условие че прилагат 
практиките, посочени в настоящата 
глава дотолкова, доколкото тези 
практики са съвместими в 
съответното стопанство с целите 
на споменатите директиви.

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
Директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, 
имат право на плащането по настоящата 
глава.

Or. en
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Изменение 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията ободрява 
предложенията на държавите членки 
и на регионите, посочени в предходния 
параграф, като прилага процедурата, 
посочена в параграф 56.

Or. es

Изменение 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Селскостопанските 
производители, чиито стопанства се 
намират изцяло или отчасти в 
райони, обхванати от мрежата 
„Натура 2000“ или от защитени 
природни територии, ipso facto имат 
право на плащането, посочено в 
настоящата глава.

Or. pt

Изменение 1413
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Селскостопанските 
производители, които включат 
стопанството си в призната 
национална схема с екологична 
стойност, получават плащането, 
посочено в настоящата глава, при 
условие че получат конкретното 
одобрение от Комисията.

Or. fr

Изменение 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие ipso facto имат право на 
плащане, посочено в параграф 1 на
настоящата глава.

Селскостопанските производители ipso 
facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
изпълняват някой от следните 
„екологосъобразни по определение“ 
критерии:

– селскостопанските производители 
по схемите за агроекология и климат, 
в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]; или
– селскостопанските производители, 
които практикуват биологично 
земеделие в съответствие с член 30 
от Регламент (ЕС) № […] [RDR]; или
– селскостопанските производители, 
чието стопанство е сертифицирано 
по национални схеми за 
удостоверяване на екологичните 
практики, които са одобрени от 
Комисията, че имат най-малкото 
равностойно на основните критерии 
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за екологизиране въздействие върху 
околната среда; или
– селскостопанските производители с 
над 70 % от отговаряща на условията 
за допустимост земеделска площ, 
покрита от пасища.

Or. en

Изменение 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории:

- селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие, 
или
– бенефициерите на плащания за 
агроекология и климат, установени 
съгласно член 29 от Регламент (ЕС) № 
[…] [RDR];
– стопанствата, разположени на 
територии в рамките на „Натура 
2000“;
– стопанствата, в които 
преобладават пасищата;
– сертифицираните по национални 
или регионални схеми за 
удостоверяване на екологичните 
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практики селскостопански 
производители;
– специфичните национални 
територии (напр. карстови райони, 
площи отвъд диги, наводнявани 
площи).

Or. en

Изменение 1416
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие ipso facto имат право на 
плащане, посочено в параграф 1 на
настоящата глава.

Селскостопанските производители ipso 
facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
изпълняват някой от следните 
„екологосъобразни по определение“ 
критерии:

- селскостопанските производители 
по схемите за агроекология и климат, 
в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR] или 
равностойно национално 
законодателство; или
- селскостопанските производители 
по схемите за биологично 
разнообразие в съответствие с 
националното законодателство; или
– селскостопанските производители, 
които практикуват биологично 
земеделие в съответствие с член 30 
от Регламент (ЕС) № […] [RDR]; или
– селскостопанските производители, 
чието стопанство е сертифицирано 
по национални схеми за 
удостоверяване на екологичните 
практики, които са одобрени от 
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Комисията, че имат най-малкото 
равностойно на основните критерии 
за екологизиране въздействие върху 
околната среда; или
– селскостопанските производители с 
над 70 % от отговаряща на условията 
за допустимост земеделска площ, 
покрита от пасища.

Or. en

Изменение 1417
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, ако 
попадат в рамките на следните 
категории:

– селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие, 
или
– бенефициерите на определени 
плащания за агроекология и климат в 
съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], или
– бенефициерите по национална или 
регионална система за 
сертифициране с екологична 
стойност, или
– селскостопанските производители с 
минимум 50 % постоянни пасища на 
техните площи, отговарящи на 



PE494.483v01-00 90/190 AM\909517BG.doc

BG

критериите за допустимост.

Or. de

Изменение 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие ipso facto имат право на 
плащане, посочено в параграф 1 на
настоящата глава.

Селскостопанските производители ipso 
facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории: – селскостопанските 
производители, които притежават 
най-малко 20 % площи с гори; 

– селскостопанските производители с 
над 50 % от отговаряща на условията 
за допустимост земеделска площ, 
покрита от пасища;
– селскостопанските производители, 
за които е удостоверено, че използват 
изцяло устойчиви методи за 
земеделие, включително интегрирано 
земеделие.

Or. en

Изменение 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории:

– обработваемата земя на 
стопанството обхваща по-малко от 
15 хектара, или
– „Натура 2000“ охваща повече от 
50 % от селскостопанската земя на 
стопанството, или
– площите, обхванати от мерките за 
агроекология и климат в 
съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], 
обхващат повече от 50 % от 
селскостопанската земя на 
стопанството
– селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие.

Or. en

Изменение 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
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отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

категории:

– селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие, 
или
– бенефициерите на плащания за 
агроекология и климат, установени в 
съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], или
– селскостопанските производители с 
култури от особено значение за 
околната среда и ландшафта.

Or. it

Изменение 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на поне една от 
следните категории:

– Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие.

- Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
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определени в независимо признати 
сертифицирани национални или 
регионални схеми от полза за 
околната среда и климата.

Or. en

Обосновка

Включването на сертифицираните схеми като „екологосъобразни по определение“ ще 
насърчи развитието на тези схеми, които се борят едновременно със загубата на 
биологично разнообразие и изменението на климата. Това ще способства развитието 
на по-устойчиво и ресурсно ефективно земеделие.

Изменение 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители ipso 
facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории: – селскостопанските 
производители, които отговарят на 
изискванията, посочени в член 29, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 834/2007 по отношение на 
биологичното земеделие, или

– бенефициерите на плащания за 
агроекология и климат, установени 
съгласно член 29 от Регламент (ЕС) № 
[…] [RDR];
– селскостопанските производители, 
които имат заделени площи за 
постоянни пасища или площи, 
използвани за отглеждането на 
трайни насаждения, бобови растения 
или култури, отглеждани под вода;
– бенефициерите с площи, които са 
разположени на територии в 
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мрежата „Натура 2000“.

Or. es

Обосновка

Присъщата екологична стойност на определени култури или производствени системи 
следва да бъде призната; по дефиниция те следва да попадат в обхвата на 
компонента за екологизиране. Постоянните пасища участват в борбата с ерозията и 
опустиняването, като улавят CO2 и опазват ландшафта. Отглеждането на ориз е от 
основно значение за опазването на флората и фауната на влажните зони и др.

Изменение 1423
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории: – селскостопанските 
производители, които отговарят на 
изискванията, определени в член 29, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 834/2007 по отношение на 
биологичното земеделие, или

– бенефициерите на плащания за 
агроекология и климат, установени в 
съответствие с член 39, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1698/2005 и/или 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], или
– бенефициерите на плащания за 
мерки/действия съгласно насоките в 
областта на околната среда, 
приложими по отношение на 
устойчивите оперативни програми по 
Регламента за единната ООП.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които 
се използват за биологично 
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производство в съответствие с 
член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007 
или които са обхванати от мерките 
за агроекология и климат в 
съответствие с член 39, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и/или 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], или от мерки/действия, 
предвидени в насоките в областта на 
околната среда, приложими по 
отношение на устойчивите 
оперативни програми по Регламента 
за единната ООП.

Or. it

Изменение 1424
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории: – селскостопанските 
производители, които отговарят на 
изискванията, определени в член 29, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 834/2007 по отношение на 
биологичното земеделие, или

– бенефициерите на плащания за 
агроекология и климат, установени в 
съответствие с член 39, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1698/2005 и/или 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR];
– селскостопанските производители, 
които спазват насоките в областта 
на околната среда, приложими по 
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отношение на устойчивите 
оперативни програми по Регламента 
за единната ООП или националните 
агроекологични насоки.

Or. it

Изменение 1425
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории: – селскостопанските 
производители, които отговарят на 
изискванията, определени в член 29, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 834/2007 по отношение на 
биологичното земеделие, или
– бенефициерите на плащания за 
агроекология и климат, установени в 
съответствие с член 39, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 1698/2005 и/или 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR].

Or. it

Изменение 1426
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
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определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории:
– селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие;

– бенефициерите на плащания за 
агроекология и климат, установени 
съгласно член 29 от Регламент (ЕС) № 
[…] [RDR];
– селскостопанските производители, 
чиито земи са засети с трайни 
насаждения; или
– селскостопанските производители, 
най-малко 75 % от чиито стопанства 
обхващат постоянни пасища или 
площи в региони, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО или 
Директива 2009/147/ЕО.

Or. bg

Изменение 1427
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в букви а–в), ipso facto 
имат право на плащането, посочено в 
настоящата глава.

а) изисквания съгласно член 29, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 834/2007 по отношение на 
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биологичното земеделие,
б) участие в програма за мерки за 
агроекология и климат съгласно 
член 39, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1698/2005 или член 29, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. До каква степен 
стопанството трябва да бъде 
обхванато от различните 
мерки/операции се определя в 
програмата,
в) участие в схеми на трети страни 
за издаване на удостоверения в 
областта на земеделието. Схемата за 
издаване на удостоверения се определя 
от държавата членка и се 
нотифицира на Комисията.

Or. en

Изменение 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители,
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава, когато 
попадат в рамките на следните 
категории:

– селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие, 
или
– селскостопанските производители, 
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които отговарят на изискванията на 
схеми за агроекология и климат, 
които са по-строги от изискванията 
за екологизиране.

Or. en

Изменение 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
и член 27 от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 относно 
агроекологичните задължения, ipso 
facto имат право, без да се засягат 
плащанията в съответствие с 
член 27 от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005, на плащането, посочено в 
настоящата глава.

Or. en

Обосновка

Селскостопанските производители, които спазват агроекологични схеми, следва да 
имат право на плащане за екологизиране.

Изменение 1430
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
и селскостопанските производители с 
над 50 % от отговаряща на условията 
за допустимост земеделска площ, 
която се използва за култивирането 
на трева или е покрита от пасища, 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава.

Or. de

Обосновка

По този начин се признава особената стойност на пасищата за целите на опазването 
на климата и околната среда.

Изменение 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
или общите принципи на 
интегрираното управление на 
вредителите, посочени в 
приложение ІІІ към 
Регламент (ЕО) № 128/2009, ipso facto 
имат право на плащането, посочено в 
настоящата глава.

Or. en
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Изменение 1432
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащане, 
посочено в параграф 1 на настоящата 
глава.

Селскостопанските производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 29, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното земеделие 
ipso facto имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава. Това 
право се признава и на 
селскостопанските производители, 
чиито земеделски стопанства са 
разположени в защитени територии, 
признати от държавите членки на 
национално или регионално равнище, 
и на земеделски площи, за които са 
поети агроекологични задължения в 
рамките на програми за развитие на 
селските райони.

Or. fr

Изменение 1433
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производство чрез биологично 
земеделие съгласно член 29, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 834/2007;

Or. de
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Изменение 1434
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които спазват други агроекологични 
системи в своето стопанство, което 
допринася значително за намаляване 
на използването на пестициди, 
опазването и повишаването на 
плодородието на почвата, както и за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата.

Or. en

Изменение 1435
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители с 
над 70 % от отговарящата на 
условията за допустимост земеделска 
площ обхваната от пасища, или 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са сертифицирани 
по национални или регионални схеми 
за удостоверяване на екологичните 
практики, ipso facto имат право на 
плащането, посочено в настоящата 
глава.

Or. en
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Изменение 1436
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея се прилага само за 
онези единици на стопанството, 
които отговарят на изискванията 
съгласно подраздели а), б), в) или г).

Or. de

Изменение 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
чиято отговаряща на условията за 
допустимост площ съгласно член 26, 
параграф 1 се състои от най-малко 
75 % постоянни пасища, ipso facto 
имат право на плащането, посочено в 
настоящата глава.

Or. en

Обосновка

Стопанствата, поне 75 % от които се състоят от постоянни пасища, следва да се 
считат за екологосъобразни по определение. Това са предимно стопанства с пасища, 
където се култивират малки количества зърнени култури. Ако тези стопанства 
бъдат включени в обхвата на изискванията за екологизиране, това ще насърчи 
отглеждането единствено на трева и ще породи непропорционални административни 
разходи.

Изменение 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да решат да 
отпуснат плащането, посочено в 
настоящата глава, на 
селскостопанските производители, 
които спазват земеделските 
практики от полза за климата и 
околната среда, определени от 
съответната държава членка. Такива 
практики са с равностойно значение 
за околната среда и/или климата в 
сравнение с практиките, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

По този начин държавите членки ще имат възможност да финансират опростена 
схема от агроекологичен тип по стълб 1 като алтернатива на мерките за 
екологизиране.

Изменение 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

селскостопанските производители, 
които имат заделени площи за 
постоянни пасища или използвани за 
отглеждането на трайни 
насаждения, бобови растения или 
ориз, имат право на допълнителното 
плащане, посочено в настоящата 
глава, без да се налага да прилагат 
земеделските практики, посочени в 
параграф 1, на въпросната площ.
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Or. es

Обосновка

С изменението се признава присъщата екологична стойност на определени култури.

Изменение 1440
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Горното право се прилага също по 
отношение на селскостопанските 
производители, чиито земеделски 
площи се намират в защитени 
територии, признати от държавите 
членки на национално или регионално 
равнище, и по отношение на 
земеделските площи, за които са 
поети агроекологични ангажименти в 
рамките на програмите за развитие 
на селските райони. 

Or. pt

Изменение 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло 
или отчасти в райони, обхванати от 
Директиви 92/43/ЕИО или 
2009/147/ЕО, и селскостопанските 
производители, които получават 
плащания за агроекология и климат 
съгласно член 29 от Регламент (ЕС) № 
[…] [RDR] също се признават по този 
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начин.

Or. es

Обосновка

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Изменение 1442
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кандидатите за агроекологични мерки 
съгласно член 29 от предложението 
за регламент относно развитието на 
селските райони (COM(2011)0627/3);

Or. de

Изменение 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделските стопанства, обхванати 
по плана за колективно управление, 
които докажат съвместно спазване 
на изискванията от параграф 1, има 
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също така право на плащането, 
посочено в настоящата глава.

Or. es

Обосновка

Изменение, внесено с цел последователност с измененията към съображение 26а.

Изменение 1444
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Земеделски стопанства, намиращи се 
в планински райони, в съответствие с 
член 18 от Регламент (ЕО) 
№12571999;

Or. de

Изменение 1445
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производство, съобразено с насоките 
относно отглеждането за 
интегрирано производство.

Or. de

Изменение 1446
Elisabeth Jeggle
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство 
в съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството

селскостопански производители, 
които отговарят на изискванията, 
определени в член 11, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 по 
отношение на биологичното 
земеделие, или
- които са бенефициенти на известни 
плащания за агроекология и климат, в 
съответствие с разпоредбите на член 
29 от Регламент (ЕС) № […] [RDR], 
или
- които са бенефициенти на 
национална или регионална система 
за сертифициране с екологична 
стойност или
- които разполагат с минимум 50% 
от постоянните пасища на техните 
площи, отговарящи на критериите за 
допускане.

Or. de

Изменение 1447
Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които 
се използват за биологично 
производство в съответствие с 

Първа алинея се прилага само за площи 
от стопанство, които са обхванати 
от дейностите или изискванията, 
посочени в нея.
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член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Or. it

Изменение 1448
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които 
се използват за биологично 
производство в съответствие с 
член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за площи 
от стопанство, които са обхванати 
от дейностите или изискванията, 
посочени в нея.

Or. it

Изменение 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, в които 
обработваемата земя на 
стопанството обхваща по-малко от 
15 хектара или Натура 2000 охваща 
повече от 50% от селскостопанската 
земя на стопанството, или се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 или над 
50% от тяхната селскостопанска 
площ е обхваната от мерките за 
агроекология и климат в 
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съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. en

Изменение 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 или които 
са обхванати от мерките за 
агроекология и климат в 
съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR]; 
сертифицирани по национални или 
регионални схеми за удостоверяване 
на екологичните практики; се 
намират в рамките на територии по 
„Натура 2000“;  канкретни 
национални територии.

Or. en

Изменение 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 или които 
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са обхванати от мерките за 
агроекология и климат в 
съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], или се 
използват за отглеждането на
трайни насаждения, бобови култури 
или култури под вода, или се намират 
в мрежата на „Натура 2000”.

Or. es

Изменение 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 или които 
са обхванати от мерките за 
агроекология и климат в 
съответствие с член 39, параграф 2 
от Регламент (ЕО)№ 1698/2005 и/или 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR], или от мерки/действия, 
предвидени в екологичните насоки, 
приложими за устойчивите 
оперативни програми по Общия 
регламент за ООП.

Or. it

Изменение 1453
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 или които 
са обхванати от мерките за 
агроекология и климат в 
съответствие с член 29, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и/или 
член 29 от Регламент (ЕС) № […] 
[RDR].

Or. it

Изменение 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 или 
отговарят на критериите, 
установени в параграф 2, освен ако по-
голямата част от стопанството 
(над 50%) не е съставено от площи, 
заделени за органично производство, 
или са предмет на стриктни 
екологични изисквания, в който 
случай ще последва плащане по 
отношение всички допустими 
хектари.

Or. es

Обосновка

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
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determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Изменение 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007.

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 или които 
са обхванати от национална или 
регионална схема за сертифициране, 
която да е от полза за околната среда 
и климата.

Or. en

Изменение 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея се прилага само за 
единиците на стопанството, които се 
използват за биологично производство в 
съответствие с член 11 от 

Биологичната дерогация се прилага 
само за единиците на стопанството, 
които се използват за биологично 
производство в съответствие с член 11 
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Регламент (ЕО) № 834/2007. от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Or. en

Изменение 1457
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Селскостопанските 
производители, които изпълняват 
ангажиментите, поети съгласно член 
39, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№1698/2005 или член 29, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № […] [RDR], или 
чиито стопанства са сертифицирани 
по национални или регионални схеми 
за удостоверяване на екологичните 
практики се счита, че отговарят на 
една или повече от свързаните 
селскостопански практики, посочени 
в параграф 1, при условие че тези 
ангажименти и че схемите за 
удостоверяване на екологичните 
практики отговарят на следните 
условия:
a) те обхващат цялата част от
стопанството на селскостопанския 
производител, което е обект на 
съответната/ите практика/и, 
посочена/и в параграф 1;
б) те са от същия вид практики като 
тези, посочени в параграф 1; и
в) те надхвърлят практиките, 
посочени в параграф 1 по отношение 
на ползите за климата и околната 
среда.
Що се отнася до на схемите за 
сертифициране, посочени в алинея 
първа, те са ефективни, обективни и 
прозрачни.
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Or. en

Изменение 1458
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Селскостопанските 
производители, които изпълняват 
ангажиментите, поети съгласно член 
39, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№1698/2005 или член 29, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № […] [RDR], или 
чиито стопанства са сертифицирани 
по национални или регионални схеми 
за удостоверяване на екологичните 
практики се счита, че отговарят на 
една или повече от свързаните 
селскостопански практики, посочени 
в параграф 1, при условие че тези 
ангажименти и че схемите за 
удостоверяване на екологичните 
практики отговарят на следните 
условия:
- те обхващат цялата част от 
стопанството на селскостопанския 
производител, което е обект на 
съответната/ите практика/и, 
посочена/и в параграф 1
- те имат същия вид въздействие 
като практиките, посочени в 
параграф 1
- те надхвърлят практиките, 
посочени в параграф 1 по отношение 
на ползите за климата и околната 
среда
Що се отнася до на схемите за 
сертифициране, посочени в алинея 
първа, те са ефективни, 
безпристрастни и прозрачни.



PE494.483v01-00 116/190 AM\909517BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на въздействието и на въздействието на екологичните мерки и 
избягване на различия при установяването на мерките сред селскостопанските 
производители.

Изменение 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Селскостопанските 
производители, които прилагат 
агроекологични мерки съгласно член 
29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
[…] [RDR], или чиито стопанства са 
сертифицирани по национални или 
регионални схеми за удостоверяване 
на екологичните практики ipso facto 
имат право на плащането, посочено в 
тази глава. Схемите за 
удостоверяване на екологичните 
практики следва да бъдат ефективни, 
безпристрастни и прозрачни и да 
предлагат допълнителни ползи за 
климата и околната среда на 
регионално равнище в сравнение с 
практиките, посочени в параграф 1. 

Or. en

Изменение 1460
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Държавите членки могат да 
решат, че селскостопанските 
производители имат право на 
плащането, посочено в тази глава, ако 
отговарят на един или повече от 
следните критерии:
– удостоверение за 100% устойчивост 
на селското стопанство,
- земеделски стопанства, участващи 
агроекологични програми с най-малко 
50 % от техните земеделски площи,
- стопанства с най-малко 50% от 
земеделските им площи, намиращи се 
в зони по „Натура 2000” с конкретни 
органичния по отношение за 
използването за земеделски цели въз 
основа на предмета на защитата.

Or. en

Изменение 1461
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Държавите членки могат да 
решат, че селскостопанските 
производители имат право на 
плащането, посочено в тази глава, ако 
отговарят на един или повече от 
следните критерии:
– удостоверение за 100% устойчивост 
на селското стопанство,
- земеделски стопанства, участващи 
агроекологични програми с най-малко 
50 % от техните земеделски площи,
- стопанства с най-малко 50% от 
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земеделските им площи, намиращи се 
в зони по „Натура 2000” с конкретни 
ограничения по отношение за 
използването за земеделски цели въз 
основа на предмета на защитата.

Or. en

Изменение 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Селскостопанските 
производители ipso facto имат право 
на плащането, посочено в тази глава, 
когато те запазват съществуващото 
традиционно системи с нисък 
интензитет за маслиновите горички, 
лозята и овощните градини, в които 
тези дървета са стандарт или полу-
стандарт, при ниска степен на 
гъстота, не са поливани, което 
ограничава използването на 
количествата и при което 
спонтанният (незасят) долен почвен 
слой има възможност да се развива в 
периода между есента и пролетта.

Or. en

Изменение 1463
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Селскостопанските 
производители ipso facto имат право 
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на плащането, посочено в тази глава, 
по отношение на площите, които се 
използват за трайни насаждения.

Or. en

Изменение 1464
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Преди разпоредбите, 
артикулирани около член 93 от 
предложението на Комисията 
относно финансирането, 
управлението и наблюдението на 
Общата селскостопанска политика, 
влязат в сила, селскостопанските 
производители, спазващи принципите 
и разпоредбите, установени в 
приложение ІІІ от Директива 
2009/128 на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на 
интегрираното управление на 
вредителите, имат право на 
плащането, посочено в настоящата 
глава.

Or. en

Обосновка

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the  Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible  before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.
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Изменение 1465
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Селскостопанските 
производители, които прилагат или 
най-малко една агроекологична мярка 
за земята в тяхното стопанство или 
поне две или определен брой от 
такива мерки, които се отнасят до 
същите цели за опазване на климата 
и околната среда, ipso facto имат 
право на плащането, посочено в тази 
глава. 

Or. de

Обосновка

Агроекологичните и климатичните мерки, прилагани по  ЕЗФРСР трябва да бъдат 
съгласувани с цялостните цели на ОСП и могат да бъдат изготвени, така че да 
отразяват екологичните мерки на преките плащания. Сертифицираните 
агроекологични програми следва автоматично да изпълняват условията, заложени в 
член 29, без да повишават изходните параметри. Те включват многообразен пакет от 
мерки, които разграничават стопанствата и надхвърлят условията на екологичните 
мерки в основните изисквания.

Изменение 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Селскостопанските 
производители, на които над 70% от 
допустимата селскостопанска земя е 
обхваната от пасища или 
селскостопанските производители, 
чиито стопанства са сертифицирани 
по национални или регионални схеми 



AM\909517BG.doc 121/190 PE494.483v01-00

BG

за удостоверяване на екологичните 
практики ipso facto имат право на 
плащането, посочено в тази глава.

Or. en

Изменение 1467
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Схемите за приравняване, 
посочени в глави 3а и4 не водят в 
никакъв случай до каквато и да е 
форма на двойно плащане.

Or. fr

Изменение 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията разполага с 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55, за 
да може допълнително да определи 
условията за прилагане на алинея 2 
във връзка със схемите за 
сертифициране, посочени в алинея 1, с 
цел гарантиране, че те предоставят 
поне еквивалентни екологични и 
климатични ползи, както и мерките, 
заложени в членове 30, 31, 32, 32а, 32б 
и 32в.

Or. en
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Обосновка

Ключовият принцип, който следва да определи дали схемите за сертифициране могат 
да бъдат разглеждани като ipso facto изпълняващи условията на „екологичен” 
компонент, е понятието за еквивалентност, противопоставящо се на 
естеството/вида мерки.

Изменение 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с 
член 26, параграф 1, като неговият 
размер се изчислява на годишна база 
чрез разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

заличава се

Or. it

Изменение 1470
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 

заличава се
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параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, на 
общия брой хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани 
във въпросната държава-членка в 
съответствие с член 26.

Or. en

Изменение 1471
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с 
член 26, параграф 1, като неговият 
размер се изчислява на годишна база 
чрез разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 
допълнително плащане представлява 
пропорция от директните плащания, 
получавани ежегодно от 
стопанствата, с изключение на 
плащанията, предвидени в членове 34, 
36 и 38 от настоящия регламент. За 
да се финансира допълнителното 
плащане, посочено в параграф 1, 
пропорцията предвидена в параграф 1 
се определя на 30%.

Or. fr

Изменение 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява 30% от основното 
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хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с 
член 26, параграф 1, като неговият 
размер се изчислява на годишна база 
чрез разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

плащане, което се предоставя при 
условие, че бъде спазен Дял ІІІ, глава 2 
от настоящия регламент

Or. en

Изменение 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, което се изплаща на 
отделните селскостопански 
производители като фиксиран 
процент отгоре на тяхното основно 
плащане.

Or. en

Изменение 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, което се изплаща на всеки 
селскостопански производител като 
фиксиран процент от тяхното 
основно плащане. 

Or. es

Обосновка

Прилагането на фиксирана стойност за екологичните плащания може да доведе до 
дисбаланс в сумата на директните плащания, платими на всеки селскостопански 
производител. Като смекчаващ вариант настоящото изменение предлага 
екологичните плащания да се извършват на индивидуално равнище. 

Изменение 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, което се изплаща на 
отделните селскостопански 
производители като фиксиран 
процент отгоре на тяхното основно 
плащане.
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Or. en

Обосновка

Отпускането на 30% от националния праг като фиксирана сума за екология ще доведе 
до авансово и рязко адаптиране на процента на директните плащания на 
индивидуално равнище при селскостопанските производители.

Изменение 1476
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, което се изплаща на 
отделните селскостопански 
производители като фиксиран 
процент отгоре на тяхното основно 
плащане.

Or. en

Изменение 1477
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, което се изплаща на 
отделните селскостопански 
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разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, 
на общия брой хектари, отговарящи 
на условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

производители като фиксиран 
процент отгоре на тяхното основно 
плащане.

Or. en

Изменение 1478
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, на 
общия брой хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани 
във въпросната държава-членка в 
съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, на селскостопански 
производители, които са решили да 
участват в схемата за плащания за 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда, като 
неговият размер се изчислява на 
годишна база чрез разделяне на сумата, 
получена от прилагането на член 33, 
параграф 1, на общия брой хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани във 
въпросната държава-членка в 
съответствие с член 26.

Or. en

Изменение 1479
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, на 
общия брой хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани 
във въпросната държава-членка в 
съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, на селскостопански 
производители, които са решили да 
участват в схемата за плащания за 
селскостопански практики от полза 
за климата и околната среда, като 
неговият размер се изчислява на 
годишна база чрез разделяне на сумата, 
получена от прилагането на член 33, 
параграф 1, на общия брой хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани във 
въпросната държава-членка в 
съответствие с член 26.

Or. en

Изменение 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, на 
общия брой хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, 
декларирани във въпросната държава-
членка в съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, на 
общия брой хектари, отговарящи на
условията за възползване от 
плащането, посочено в Дял ІІІ, глава 
2.

Or. fr
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Изменение 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33, параграф 1, на 
общия брой хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани 
във въпросната държава-членка в 
съответствие с член 26.

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 
прилагането на член 33 на общия брой 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани във 
въпросната държава-членка или регион 
в съответствие с член 26.

Or. es

Обосновка

При изчисляване на сумата за плащане следва да се отчете надлежно прилагането за 
всеки отделен регион в съответствие със съответния регионален праг по 
„екологичния” компонент, посочен в член 33, параграф 2.

Изменение 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 

5. Посоченото в параграф 1 плащане 
представлява годишно плащане на 
хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, в съответствие с член 26, 
параграф 1, като неговият размер се 
изчислява на годишна база чрез 
разделяне на сумата, получена от 



PE494.483v01-00 130/190 AM\909517BG.doc

BG

прилагането на член 33, параграф 1, на 
общия брой хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, декларирани 
във въпросната държава-членка в 
съответствие с член 26.

прилагането на член 33 на общия брой 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, декларирани във 
въпросната държава-членка или регион 
в съответствие с член 26.

Or. es

Изменение 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Селскостопанските 
производители ipso facto имат право 
на плащане, посочено в настоящата 
глава, ако попадат в рамките на 
следните категории:
а) селскостопански производители, за 
които 20% или повече от хектарите, 
отговарят на условията в зоните по 
„Натура 2000” националните 
защитени зони или водни защитени 
зони, или
б) селскостопански производители с 
50% или повече пасища, в това число 
площи с многогодишни култури, или
в) селскостопански производители с 
хектари, отговарящи на условията, 
които не надвишават половината от 
следната площ в съответствие с 
приложение VІ от настоящата 
директива, и в никой случай не 
надхвърляща 15 хектара от 
обработваемата земя.

Or. de

Изменение 1484
James Nicholson, Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Селскостопанските 
производители, които отговарят на 
изискванията за поемане на 
ангажимент по отношение на 
агроекологични мерки, заложени в 
член 27 от Регламент (ЕО) № 
1698/2005 относно агроекологичните 
програми, имат право , ipso facto, без 
да се нарушават плащанията, 
извършвани съгласно член 27 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, на 
плащането, посочено в настоящата 
глава.

Or. en

Изменение 1485
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В държавите членки, които в 
съответствие с разпоредбите на член 
14, параграф 1, решават да достигнат 
10% от годишните си национални 
прагове за една или повече календарни 
години 2014-2019 г., налични като 
допълнителна помощ за 
агроекологични действия, попадащи в 
приоритетите 1,4 и 5 в член 5 от 
Регламент (ЕС) No [...] [RDR], 
селскостопанските производители 
имат право в съответната 
календарна година ipso facto на 
плащането, посочено в настоящата 
глава.
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Or. en

Изменение 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато селскостопанските 
практики, посочени в настоящата 
глава, са вече удовлетворени или са в 
повече на регионално равнище, всички 
тези практики се счита, че са спазени 
от всички селскостопански 
производители в този регион. Трябва 
да бъде предприето наблюдение на 
регионално равнище, за да се 
гарантира, че тези регионални 
практики са най-малко запазени. Ако 
те не са удовлетворени, трябва да се 
приложи упражняването на контрол, 
за да се гарантира, че се спазват на 
равнище отделни селскостопански 
производители.

Or. en

Изменение 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Селскостопанските 
производители, които спазват 
изискванията за управление, 
установени от държавите членки, 
имат право ipso facto на 
допълнителното плащане, посочено в 
настоящата глава.
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Or. es

Изменение 1488
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В отклонение от разпоредбите на 
член 29, параграф 5 държавите 
членки, които са избрали път на 
частично сближаване, както е 
предвидено в член 22а, могат да 
фиксират плащането, посочено в 
параграф 1, като твърд процент от 
стойността на правата на плащане, 
от които се ползват стопаните, 
които са бенефициенти на плащане 
за селскостопански практики, които 
са от полза за климата и за околната 
среда. В подобни случаи държавите 
членки могат да определят таван за 
плащането, предвидено в член 29, 
параграф 1.

Or. it

Изменение 1489
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Селскостопанските 
производители, които получават 
плащания за агроекология и климат 
съгласно член 29 от Регламент (ЕС) № 
[…] [RDR] имат право ipso facto на 
плащането, посочено в настоящата 
глава. Първа алинея се прилага само за 
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единиците на стопанството, които 
се използват за агроекологични и 
климатични ангажименти в 
съответствие с член 29 от 
Регламент (EС) № [...] [RDR].

Or. en

Обосновка

Селскостопанските производители, които прилагат агроекологични и климатични 
мерки по ІІ-ри стълб, спазват добрите земеделски практики, които са полезни са 
околната среда и за климата и от тях не следва да се изисква да предприемат 
екологични мерки по І-ви стълб. Когато цялото стопанство е ангажирано със 
спазването на агроекологичните и климатични изисквания не се налага прилагането на 
екологични мерки. Когато само една единица от стопанството е засегната, то 
тогава екологичният принцип трябва да се прилага за тези единици, които не попадат 
под агроекологичните и климатичните ангажименти 

Изменение 1490
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а) Държавите членки следва да 
имат възможност да определят 
годишните плащания на площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, съгласно обективни, 
недискриминационни критерии, като 
вид на обработваната земя.

Or. de

Обосновка

Следва да бъде възможно за площи с нееднаква доходоносност (орна земя и 
интензивно използвани пасища в сравнение с екстензивни пасища) да бъдат давани 
основни премии с различен размер и/или премии за екологизиране. Унифицираното ниво 
на премии може да доведе до силно регионално преразпределение на директните 
плащания.
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Изменение 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а) Наказания за неспазване на 
параграфи 3, 3a, и 4 от този член се 
прилагат единствено спрямо частта, 
отнасяща се до плащания за 
земеделски практики с положителен 
ефект за климата и околната среда.

Or. pt

Изменение 1492
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а) На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 с 
оглед допълнително определяне на 
условия, свързани с ангажиментите и 
схемите за удостоверяване, посочени 
в параграф 4а.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ефикасността и въздействието на мерките за екологизиране и за 
да се избегнат различия в прилагането им сред селско стопанските производители.

Изменение 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а) На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 с 
оглед допълнително определяне на 
условия, свързани с ангажиментите и 
схемите за удостоверяване, посочени 
в параграф 4а, за да се гарантира, че 
те са еквивалентни на практиките, 
посочени в параграф 1, по отношение 
на ползите, които носят за климата 
и околната среда.

Or. it

Обосновка

Комисията бива упълномощена да определя допълнителни условия, за да гарантира 
еквивалентността между схемите за удостоверяване на екологичните практики и 
изискванията за екологизиране по отношение на ползите за климата и околната 
среда.

Изменение 1494
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а) Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя допълнителни 
условия, свързани с ангажиментите и 
схемите за удостоверяване, посочени 
в параграф 4а, за да се гарантира, че 
те са еквивалентни по отношение на 
ползите, които носят за климата и 
околната среда.

Or. it
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Изменение 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а) На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55, 
определящи опростени правила 
относно кръстосаното спазване за 
селско стопански производители, 
които се ползват от плащанията, 
посочени в тази глава.

Or. fr

Изменение 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б) На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 с цел 
по-точно определяне на видовете 
допълнителни изисквания за добро 
екологично управление, посочени в 
параграф 2 от настоящия член, и да 
добавя и определя други видове 
допълнителни изисквания за добро 
екологично управление, които могат 
да бъдат взети предвид за спазването 
на процента по същия параграф.

Or. es
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Изменение 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б) Селско стопански производители, 
чиято дейност е в държава членка, 
въвела единно плащане на площ на 
регионално или национално равнище, 
въвеждайки пълно отделяне, и по 
този начин увеличавайки 
стойността на пасищата, ipso facto 
имат право на плащането, посочено в 
тази глава.

Or. de

Изменение 1498
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б) Чрез дерогация от параграф 5 
държавите членки имат възможност 
да решат да включат плащането, 
посочено в член 29, в схемата за 
единно плащане, посочена в дял III 
глава 1. Следователно разпоредбите, 
посочени в член 29, параграф 1, следва 
да се прилагат съгласно дял VI от 
Регламент (ЕС) № xxx/ххх [HO].

Or. de

Обосновка

Поради обединяването на основните плащания с плащанията за екологизиране две 
системи за плащания ще станат една. Същото важи и за разпоредбите за контрол и 
санкции, включвайки изискванията за екологизиране в кръстосаното спазване.
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Изменение 1499
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 б) На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 с 
оглед допълнително определяне на 
условия, свързани с ангажиментите и 
схемите за удостоверяване, посочени 
в параграф 4а, за да се гарантира, че 
те са еквивалентни по отношение на 
ползите, които носят за климата и 
околната среда.
Ангажиментите, водещи до 
удостоверяване, включват 
ангажименти, свързани с:
ефикасно използване на енергията;
ефикасно използване на водата;
управлението на средствата за 
обогатяване на почвата;
покриване на почвата през зимата.

Or. it

Изменение 1500
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a
Възможността за плащания на 
регионално равнище за селско 
стопански дейности, полезни за 
климата и околната среда, посочена в 
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членове 20 и 29, може да доведе до 
подписването на регионални 
споразумения между регионалните 
власти и групи от селско стопански 
производители, които обаче трябва 
да спазват границата от 30 %, 
определена от член 33. Регионалните 
споразумения ще доведат до 
всеобхватни насърчителни мерки, 
прилагани съвместно върху площите, 
които в зависимост от местните 
особености и въз основа на съвместни 
измерими цели ще помогнат за 
подобряване на състоянието на 
водните ресурси, на развитието на 
биологичното разнообразие и на 
почвите.

Or. de

Изменение 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Разнообразяване на културите
1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат 
най-малко три различни култури. 
Нито една от тези три култури не 
покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
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земя.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, в който е 
дадено определението на „култура“ и 
правилата за прилагане на точното 
изчисляване на дяловете на 
различните култури.

Or. en

Изменение 1502
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Разнообразяване на културите
1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат 
най-малко три различни култури. 
Нито една от тези три култури не 
покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, в който е 
дадено определението на „култура“ и 
правилата за прилагане на точното 
изчисляване на дяловете на 
различните култури.
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Or. de

Обосновка

Постигането на екологичните цели изисква разграничаване според региона и мерките, 
а не повсеместно изключване на орна земя. Екологичните мерки в селското 
стопанство следва да се съсредоточат върху втората колона. Значително бива 
намалена конкурентоспособността на селско стопанските предприятия, както и 
техният значим принос в борбата с недостига на храна в световен план; регионите с 
намаляващ брой добитък не разполагат с алтернативи за ползване на земята.

Изменение 1503
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разнообразяване на културите Сеитбооборот, разнообразяване на 
културите и покривни култури

Or. en

Изменение 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разнообразяване на културите Разнообразяване на културите и 
сеитбооборот

Or. fr

Изменение 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разнообразяване на културите Сеитбооборот

Or. en

Изменение 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разнообразяване на културите Сеитбооборот

Or. en

Изменение 1507
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат 
най-малко три различни култури. 
Нито една от тези три култури не 
покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя.

заличава се

Or. en
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Изменение 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 и не повече от 50 
хектара, на обработваемата земя се
отглеждат най-малко две различни 
култури. Нито една от тези култури 
не покрива по-малко от 10 % от 
обработваемата земя. Когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури.
Основната култура не покрива повече
от 70 % от обработваемата земя, а
двете основни култури обхващат 
заедно не повече от 95 % от 
обработваемата земя.

Or. it

Изменение 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се
използва изцяло за производство на 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 и не повече от 50 
хектара, на обработваемата земя се
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трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 %
от обработваемата земя.

отглеждат най-малко две различни 
култури. Нито една от тези култури 
не покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя. Когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури.
Основната култура не покрива повече
от 70 % от обработваемата земя, а
двете основни култури обхващат 
заедно не повече от 95 % от
обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1510
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. None of 
those three crops shall cover less than 5 % 
of the arable land and the main crop shall 
not exceed 70 % of the arable land.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглежда 
повече от една култура. Полевъдни 
стопанства на площ между 5 и 20 
хектара отглеждат най-малко две 
различни култури на своята 
обработваемата земя. Нито една от 
тези култури не покрива по-малко от 
10 % от площта на обработваемата 
земя. Полевъдни стопанства на площ 
повече от 20 хектара отглеждат най-
малко три различни култури.
Основната култура не трябва да 
представлява повече от 80 % от 
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обработваемата земя, а двете 
основни култури заедно - не повече от 
95 %.

Or. de

Изменение 1511
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат
най-малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата
земя, а основната не превишава 70 %
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и най-
много 40 хектара, на тази 
обработваема земя трябва да има 
най-малко две различни култури. 
Основната култура не превишава 90% 
от обработваемата земя. Когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 40 хектара, на 
тази обработваема земя трябва да 
има най-малко три различни култури
Основната култура не заема повече 
от 70 % от тази обработваема земя, а
двете основни култури обхващат 
заедно не повече от 95 % от тази 
обработваема земя.

Or. en

Изменение 1512
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 1. Когато обработваемата земя на 
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селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

селскостопанския производител 
обхваща между 15 и 30 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 10 % от обработваемата земя; 
Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 30 хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат 
най-малко три различни култури. 
Основната култура не покрива повече 
от 70 % от обработваемата земя, а
двете основни култури обхващат 
заедно не повече от 95 % от
обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат
най-малко три различни култури. 
Нито една от тези три култури не 
покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща между 15 и 20 хектара и не е
изцяло заделена за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, селско 
стопанският производител прилага
най-малко една от следните селско 
стопански практики:
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земя.
a) на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко две различни 
култури. Нито една от тези култури 
не покрива по-малко от 20 % от 
земята на разположение;
б) гарантиране, че най-малко 3% от 
обработваемата земя е заделена за 
приоритетни екологични площи, 
като например оставена под угар 
земя, тераси, особености на 
ландшафта, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. es

Обосновка

Принудително разнообразяване, водещо до използването на три култури на площи, 
обхващащи само три хектара, би застрашило бъдещето на множество селски 
стопанства и изключило използването на някои полезни за околната среда практики 
на отглеждане на култури без поливане, типични за Испания (редуващи 
отглеждането на култури с оставяне на земята под угар.. Оставените под угар 
площи следва да бъдат разглеждани като култура по отношение на сеитбооборота.
Стопанства на площ между 15 и 20 хектара, които практикуват монокултура също 
биха били застрашени.

Изменение 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща между 5 и 20 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
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обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

обработваемата земя се отглеждат две 
различни култури. Когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат
три различни култури чрез 
сеитбооборот. Основната култура не 
превишава 70 % от площта на
обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 %
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 5 и не повече от 20 
хектара, или стопанството е 
разположено изцяло в 
необлагодетелстван район, на 
обработваемата земя се отглеждат 
най-малко две различни култури. 
Нито една от тези култури не 
покрива по-малко от 10 % от
обработваемата земя. Когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури.
Основната култура не покрива повече
от 70 % от обработваемата земя, а
двете основни култури обхващат 
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заедно не повече от 95 % от
обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя. 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, и 
районите с постоянни пасища  
представляват по-малко от 75% от 
стопанството, на обработваемата земя 
се отглеждат: 

– поне три различни култури, ако 
обработваемата земя представлява 
повече от 25 хектара или ако 
районите с постоянни пасища 
представляват по-малко от 50% от 
стопанството, 
– поне две различни култури, ако 
обработваемата земя представлява 
по-малко от 25 хектара или ако 
районите с постоянни пасища  
представляват между 50% и 75% от 
стопанството. 
Основаната култура не надвишава 
70% от обработваемата земя с 
изключение на временните пасища, 
които не подлежат на ограничения.
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Or. fr

Изменение 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури.
Посочените култури могат да 
включват оставена под угар земя; 
нито една от тези две култури не 
покрива по-малко от 10 % от 
обработваемата земя.

Or. es

Обосновка

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Изменение 1518
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури.

Or. en

Изменение 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 35 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

Or. en
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Обосновка

Прагът за диверсификация на културите следва да бъде 35 хектара.  Стопанствата, 
разположени в  райони с недостатъчно обработваема земя, не следва да подлежат на 
диверсификация на културите. 

Изменение 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат 
най-малко три различни култури. 
Нито една от тези три култури не 
покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината,
селскостопанският производител 
използва поне една от следните 
земеделски практики: 

а) на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко две различни 
култури. Нито една от тези три 
култури не покрива по-малко от 5 % 
от горепосочения район. 
б) гарантиране, че поне 3% от 
обработваемата земя е заделена като 
район с екологичен акцент, под 
формата на земя оставена под угар, 
тераси, характеристики на 
ландшафта, защитни ивици и горски 
площи, в съответствие с член 25, 
параграф 2, буква б, ii).

Or. es
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Обосновка

Предложението на Комисията не е подходящо за селскостопанските условия в 
южната част на ЕС. 

Изменение 1521
Mariya Gabriel

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 %
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури.
Основната култура не покрива повече
от 70 % от обработваемата земя, а
двете основни култури обхващат 
заедно не повече от 95 % от
обработваемата земя.

Or. bg

Изменение 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
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значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури. Нито една 
от културите не покрива повече от 70 
% от обработваемата земя.

Or. pt

Изменение 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и не е 
предназначена изцяло за производство 
на трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури. Нито една 
от тези култури не покрива по-малко от
20 % от горепосочения район.

Or. es

Изменение 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 20 хектара и поне 
80% от тази площ не се използва 
изцяло за производство на трева (засята 
или естествена), не е оставена изцяло 
под угар или не е изцяло засята с 
култури под вода през значителна част 
от годината, на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко три различни 
култури. Нито една от тези три култури 
не покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя, с изключение на временни 
пасища, които не подлежат на 
максимални ограничения.

Or. fr

Изменение 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури. Основната
култура не превишава 85 % от 
обработваемата земя. Временните 
пасища се считат за отделни 
култури. Посоченото задължение не 
се прилага по отношение на 
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стопанства, в които постоянните 
пасища обхващат повече от 50 % от 
селскостопанската площ. 

Or. en

Изменение 1526
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури. Нито една 
от тези две култури не покрива по-малко 
от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 90 % от 
обработваемата земя. Посоченото 
задължение не се прилага по 
отношение на стопанства, в които 
постоянните пасища обхващат 
повече от 50 % от селскостопанската 
площ. 

Or. en

Изменение 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури.
Основната култура не превишава 75% 
от обработваемата земя.
Останалата част от 
обработваемата земя се използва за 
поне още една различна култура. 
Постоянните пасища се признават за 
селскостопанска култура с еднаква 
стойност.

Or. de

Изменение 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури.
Основната култура не превишава 75% 
от обработваемата земя.
Останалата част от 
обработваемата земя се използва за 
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поне още две различни култури. 
Постоянните пасища се признават за 
селскостопанска култура с еднаква 
стойност.

Or. de

Изменение 1529
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината или на нея 
не се отглеждат постоянни култури 
като овошки, ягодоплодни храсти, 
маслинови насаждения или по-малко 
от 50 % от селскостопанската 
обработваема земя представлява 
пасища и/или зелена угар и/или 
многогодишни култури, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1530
Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури.

Or. en

Изменение 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури. Основната
култура не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

Or. en
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Изменение 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури.

Or. en

Изменение 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 15  хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. 
Основната култура не покрива повече 
от 70 % от обработваемата земя, а 
двете основни култури обхващат 
заедно не повече от 95 % от 
обработваемата земя.
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земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1534
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10  хектара, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. The main 
crop shall not cover more than 85 % of 
that arable land and the two main crops 
together shall not cover more than 95 % 
of that arable land.

Or. en

Изменение 1535
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 хектара и не се 
използва за производство на трева 
(засята или естествена), не е оставена 
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оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

под угар или не е засята с трайни 
насаждения под вода през значителна 
част от годината, на обработваемата 
земя се отглеждат на ротационен 
принцип най-малко четири различни 
култури или се оставя под угар за 
повече от четири последователни 
години. Нито една от тези четири
култури не покрива по-малко от 10 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 50 % от обработваемата 
земя. Поради положителното си 
въздействие върху почвеното 
плодородие и продуктивност, 
двугодишни смеси трева-детелина 
могат да бъдат включени в 
сеитбооборота.

Or. en

Обосновка

Диверсификацията може да предостави местообитание на полезни насекоми и да 
намали броя на вредителите като направи насажденията домакин по-малко видими за 
колонизиране от вредители. Диверсификацията увеличава икономическата 
стабилност чрез намаляване на финансовия риск, стабилизиране на доходите на 
земеделските стопанства и увеличаване на избора от селскостопански практики. С 
цел максимално увеличаване на екологичните и социално-икономически ползи от 
разумна диверсификация на културите не покрива по-малко от 10% от земята, а 
основната не превишава 50%.

Изменение 1536
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 хектара и не се 
използва за производство на трева 
(засята или естествена), не е оставена 
под угар или не е засята с трайни 
насаждения под вода през значителна 
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значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

част от годината, на обработваемата 
земя се отглеждат на ротационен 
принцип най-малко три различни 
култури или се оставя под угар за три 
последователни години.

Or. en

Изменение 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 5 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко две различни култури, а на 
обработваемите земи над 62-ия 
паралел на север - една култура. Нито 
една от тези две култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1538
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител е
повече от площта на средните по 
големина земеделски стопанства 
съгласно посоченото в приложение VI
и не се използва изцяло за 
производството на трева (засята или 
естествена), не е оставена изцяло под 
угар или не е изцяло засята с култури 
под вода през значителна част от 
годината, на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко две  различни 
култури. Държавите членки 
въвеждат това изискване в случай на 
земя, използвана за трайни 
насаждения.

Or. en

Изменение 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител е
повече от площта на средните по 
големина земеделски стопанства 
съгласно посоченото в приложение VI
и не се използва изцяло за 
производството на трева (засята или 
естествена), не е оставена изцяло под 
угар или не е изцяло засята с култури 
под вода през значителна част от 
годината, на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко две  различни 
култури. Нито една от тези две култури 
не покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 90 % от обработваемата 



PE494.483v01-00 166/190 AM\909517BG.doc

BG

земя.

Or. en

Изменение 1540
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител е 
повече от 1/3 от средния размер на 
земеделските стопанства в 
държавата членка и не се използва 
изцяло за производство на трева (засята 
или естествена), не е оставена изцяло 
под угар или не е изцяло засята с 
култури под вода през значителна част 
от годината, на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко три различни 
култури. Нито една от тези три култури 
не покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя. Това задължение не се прилага 
по отношение на земеделски 
стопанства, където пасищата
обхващат площ, по-голяма от 70 % 
от общата площ на стопанството.

Or. en

Изменение 1541
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 1. Когато обработваемата земя на 
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селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

селскостопанския производител е 
повече от 1/3 от средния размер на 
земеделските стопанства в 
държавата членка и не се използва 
изцяло за производство на трева (засята 
или естествена), не е оставена изцяло 
под угар или не е изцяло засята с 
култури под вода през значителна част 
от годината, на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко три различни 
култури. Нито една от тези три култури 
не покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя.

Or. en

Изменение 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва за производство на трева 
(засята или естествена), не е оставена 
под угар или не е засята с култури под 
вода през значителна част от годината, 
на обработваемата земя се отглеждат на 
ротационен принцип най-малко три 
различни култури. В сеитбооборота 
следва да бъде включена една бобова 
култура.

Or. en
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Изменение 1543
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 
от обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва за изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с трайни насаждения под 
вода през значителна част от годината, 
на обработваемата земя се отглеждат на 
ротационен принцип най-малко три 
различни култури или се оставя под 
угар за три последователни години.

Or. en

Изменение 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито 
една от тези три култури не покрива 
по-малко от 5 % от обработваемата 
земя, а основната не превишава 70 % 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с трайни насаждения под 
вода през значителна част от годината, 
на обработваемата земя се отглеждат на 
ротационен принцип култури, 
подходящи за условията на местния 
климат, почви и води, включително 
оставена под угар земя.
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от обработваемата земя.

Or. en

Изменение 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или когато 
площта в повече от 70 % от земята
не се използва за култури, които 
могат да бъдат под вода през 
значителна част от своя цикъл на 
отглеждане, на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко три различни 
култури; Нито една от тези три култури 
не покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя.

Or. en

Изменение 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
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използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури; под 
„култура“ следва да се разбира 
„растителен вид, който може да бъде 
отглеждан“. Нито една от тези три 
култури не покрива по-малко от 5 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 70 % от обработваемата 
земя.

Or. es

Обосновка

(Първото изречение не се отнася до българския текст). Понятието за „култура“ 
също трябва да бъде изяснено, затова за целите на диверсификацията на култури 
следва да бъде разбирано като „растителен вид, който може да бъде отглеждан“.

Изменение 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя. 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 50 % от 
обработваемата земя.
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Or. fr

Изменение 1548
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за земеделските стопанства:
а) чиято обработваема земя се 
използва изцяло за производството на 
трева или други тревни фуражи, 
оставена е изцяло под угар, засята е 
изцяло с култури под вода през 
значителна част от годината или се 
използва при съчетание на няколко от 
тези употреби, или;
б) в които повече от 50 % от 
отговарящата на условията 
земеделска площ от стопанството се 
използва за производството на трева,
оставена е под угар или се използва 
при съчетание на тези употреби;
в) в които селскостопанският 
производител заменя годишно над 
50 % от общата площ на 
обработваемата си земя с други 
селскостопански производители, при 
условие че докаже, че всеки парцел от 
обработваемата му земя е засят с 
различна култура в сравнение с 
предходната календарна година.

Or. en

Изменение 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за земеделските стопанства:
- в които обработваемата земя се 
използва изцяло за производството на 
трева или други фуражи, оставена е 
изцяло под угар, засята е изцяло с 
култури под вода през значителна 
част от годината или съчетание от 
посочените или;
- повече от 50 % от отговарящата на 
условията земеделска площ от 
стопанството е покрита с пасища и 
исторически пасища, или с трайни 
насаждения.
- разположена е на територии на 
север от 62-ия паралел, както и някои 
прилежащи площи, повлияни от 
сходни климатични условия, които
особено затрудняват 
селскостопанската дейност. 

Or. en

Изменение 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата: 
- в които обработваемата земя се 
използва изцяло за производството на 
трева или други тревни фуражи, 
оставена е изцяло под угар, засята е 
изцяло с култури под вода през 
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значителна част от годината или 
съчетание от посочените или;
- в които обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара и 
повече от 50 % от отговарящата на 
условията земеделска площ от 
стопанството е покрита с трайни 
насаждения.

Or. en

Изменение 1551
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата:
а) чиято обработваема земя се 
използва изцяло за производството на 
трева или други тревни фуражи, 
оставена е изцяло под угар, засята е 
изцяло с култури под вода през 
значителна част от годината или се 
използва при съчетание на няколко от 
тези употреби, или;
б) в които повече от 75 % от 
отговарящата на условията 
земеделска площ от стопанството е 
покрита с постоянни пасища, 
използва се за производството на 
трева или други тревни фуражи, 
оставена е под угар или се използва 
при съчетание на няколко от тези 
употреби;
в) в които селскостопанският 
производител заменя годишно над 50 
% от общата площ на 
обработваемата си земя с други 
селскостопански производители, при 
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условие че докаже, че всеки парцел от 
обработваемата му земя е засят с 
различна култура в сравнение с 
предходната календарна година;
г) които са специализирали в 
производството на зеленчуци, 
безкостилкови плодове, семена и/или 
плодове и/или имат земя, на която са 
разположени оранжерии.

Or. en

Обосновка

Дава се по-голяма гъвкавост на селскостопанския производител и възможност за 
покриване на последните 5 % от задължението с повече от една култура, като 
специализираното производство следва да бъде изключено.

Изменение 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Първият параграф не се прилага: 
- когато стопанството може да 
докаже наличието на благоприятен 
агрономски баланс за всички 
обработвани земи; или
- когато стопанството практикува 
комбинирано култивиране/ 
животновъдство и може да докаже 
наличието на обект за животинско 
производство, който осигурява 
добавена стойност за културите в 
стопанството.
За стопанствата, в които площта, 
засята временно с трева или бобови 
култури, представлява най-малко 10 
% от обработваната площ, 
изискването се свежда до две 
различни култури.
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Or. fr

Изменение 1553
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Първият параграф не се прилага за 
стопанствата:
- в които площта, засята с трева 
и/или трайни насаждения, надхвърля 
70 % от използваната земеделска 
площ;
- които могат да докажат наличието 
на благоприятен агрономски баланс за 
всички обработвани земи; 
- които практикуват комбинирано 
култивиране/ животновъдство и 
могат да докажат наличието на най-
малко един обект за животинско 
производство, който осигурява 
добавена стойност за културите в 
стопанството.
За стопанствата, в които площта, 
засята временно с трева или бобови 
култури, представлява най-малко 10 
% от обработваната площ, 
изискването се свежда до две 
различни култури.

Or. fr

Изменение 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата:
- в които обработваемата земя се 
използва изцяло за производството на 
трева или други фуражи, оставена е 
изцяло под угар, засята е изцяло с 
култури под вода през значителна 
част от годината или съчетание от 
посочените или;
- в които обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара и 
повече от 80 % от отговарящата на 
условията земеделска площ от 
стопанството е покрита с 
постоянни пасища или трайни 
насаждения.

Or. en

Изменение 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата:
- в които обработваемата земя се 
използва изцяло за производството на 
трева или други фуражи, оставена е 
изцяло под угар, засята е изцяло с 
култури под вода през значителна 
част от годината или съчетание от 
посочените или;
- в които обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара и 
повече от 50 % от отговарящата на 
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условията земеделска площ от 
стопанството е покрита с 
постоянни пасища или трайни 
насаждения.

Or. en

Изменение 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата:
- в които обработваемата земя се 
използва изцяло за производството на 
трева (засята или естествена) или 
други фуражи, оставена е изцяло под 
угар, засята е изцяло с култури под 
вода през значителна част от 
годината или съчетание от 
посочените или;
- в които повече от 75 % от 
отговарящата на условията 
земеделска площ от стопанството е 
покрита с постоянни пасища или 
трайни насаждения, използва се за 
производството на трева или други 
фуражи, оставена е под угар или 
съчетание от посочените;

Or. en

Изменение 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Първият параграф не се прилага за 
стопанствата:
- в които обработваемата земя се 
използва предимно за производството 
на трева или други фуражи, оставена 
е предимно под угар, засята е 
предимно с култури под вода през 
значителна част от цикъла на 
отглеждане или съчетание от 
посочените или;

- в които обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50 хектара и 
повече от 80% от отговарящата на 
условията земеделска площ от 
стопанството е покрита с 
постоянни и исторически пасища или 
трайни насаждения.

Or. it

Обосновка

Изисква се по-голяма гъвкавост, поради което „изцяло“ се заменя с „предимно“.

Изменение 1558
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Първият параграф не се прилага за 
стопанствата, в които 
обработваемата земя се използва 
предимно за производството на трева 
или други фуражи, оставена е 
предимно под угар, засята е предимно 
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с култури под вода през значителна 
част от цикъла на отглеждане или 
съчетание от посочените или;

Or. it

Изменение 1559
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща по-малко от 10 хектара и не 
се използва изцяло за пасище или 
производство на трева (засята или 
естествена) или не е оставена изцяло 
под угар, или не е засята с трайни 
насаждения, или не е изцяло засята с 
култури под вода през значителна 
част от годината, на 
обработваемата земя чрез 
разнообразяване на културите се 
отглеждат четири култури, 
включително бобови растения, които 
покриват най-малко 5% от 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане.

Or. en

Изменение 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
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за стопанствата, в които повече от 
70 % от отговарящата на условията 
земеделска площ е покрита с 
постоянни пасища, използва се за 
производството на трева или други 
тревни фуражи, оставена е под угар 
или се използва при съчетание на 
няколко от тези употреби;

Or. en

Изменение 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата, в които 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от две трети от 
отговарящата на условията 
земеделска площ на стопанството и е 
покрита с временни или постоянни 
пасища или трайни насаждения.

Or. en

Изменение 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата, в които 
селскостопанският производител 
заменя годишно над 50 % от общата 
площ на обработваемата си земя с 
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други селскостопански 
производители, при условие че 
докаже, че всеки парцел от 
обработваемата му  земя е засят с 
различна култура в сравнение с 
предходната календарна година;

Or. en

Изменение 1563
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Чрез дерогация от параграф 1, 
селскостопанските производители, 
които, посредством система за 
годишен обмен на хектари с други 
селскостопански производители в 
региона, гарантират 
разнообразяването на културите и 
сеитбооборота за всички тези 
хектари, са освободени от 
специфичните изисквания, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Необходими са специални разпоредби, за да се даде възможност на 
селскостопанските производители, които (желаят да) се специализират в 
отглеждането на една култура, но в същото време действително гарантират 
разнообразяването на културите и сеитбооборота чрез обмен на хектари със съседни 
селскостопански производители или селскостопански производители в региона.

Изменение 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. С цел да отчетат структурата 
на земеделските си стопанства, 
държавите членки могат да 
адаптират 10-те ха, посочени в 
параграф 1, според средната големина 
на земеделските стопанства съгласно 
посоченото в приложение VI.

Or. en

Обосновка

Важно е минималният праг от 10 ха да може да варира според структурата на 
земеделските стопанства в държавата членка.

Изменение 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. С цел да отчетат структурата 
на земеделските си стопанства, 
държавите членки могат да 
адаптират 15-те ха, посочени в 
параграф 1, до 20 % от средната 
големина на земеделските 
стопанства според средната 
големина на земеделските 
стопанства съгласно посоченото в 
приложение VI.

Or. en

Изменение 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Член 30, параграф 1 не се прилага 
за стопанствата, в които 65 % от 
отговарящата на условията 
земеделска площ се използва като 
постоянно пасище.

Or. de

Изменение 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Чрез дерогация от параграф 1 се 
счита, че селскостопанските 
производители, чиито стопанства се 
състоят от най-малко 70 % 
постоянни пасища, отговарят на 
изискванията  за разнообразяване на 
културите за целите на настоящия 
член.

Or. en

Обосновка

Селскостопанските производители, чиито стопанства включват значителен дял 
постоянни пасища, не следва да бъдат дискриминирани, предвид факта, че те вече 
осигуряват съществени ползи за околната среда, като поддържат големи площи с 
постоянни пасища; ето защо те следва да имат улеснен достъп до тази мярка.

Изменение 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Първият параграф не се прилага 
за стопанствата, в които най-малко 
70 % от обработваемата земя се 
използва за производството на трева.

Or. en

Обосновка

Би трябвало да се счита, че стопанствата, в които най-малко 70 % от 
обработваемата земя се използва за производството на трева през дадена година, са 
изпълнили изискванията за разнообразяване на културите.  В противен случай те ще 
бъдат в нарушение на границата от 70 % за основната култура и всъщност ще бъдат 
санкционирани за отглеждането на твърде много трева.

Изменение 1569
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Това задължение не се прилага по 
отношение на земеделски 
стопанства, където пасищата 
обхващат площ, по-голяма от 70 % 
от общата площ на стопанството.

Or. en

Изменение 1570
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Обработваемата земя, която е 
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обработвана, засята с трайни 
насаждения, заделена за специални 
цели или оставена под угар, е 
защитена с покривни култури. 
Отговарящата на условията земя не 
остава без покритие за повече от 4 
седмици, а в някои специфични случаи 
– 8 седмици.

Or. en

Изменение 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Чрез дерогация от параграф 1 се 
счита, че селскостопанските 
производители, които отглеждат 
незърнени вторични култури на най-
малко 25 % и до 70 % от 
обработваемата земя в техните 
стопанства, отговарят на 
изискванията  за разнообразяване на 
културите за целите на настоящия 
член.
„Вторична култура“ означава, за 
целите на настоящия член, една от 
следните култури: маслодайни семена 
или маслодайни плодове, протеинови 
култури, лен, коноп, зеленчуци, 
пасища и угар.

Or. en

Обосновка

Селскостопанските производители, които вече отглеждат вторични култури, за 
които е признато, че осигуряват ползи за околната среда (използват се по-малко вода, 
торове и др.), не следва да бъдат дискриминирани; ето защо те следва да имат 
улеснен достъп до тази мярка.
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Изменение 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Чрез дерогация от параграф 1, в 
районите, където 
продължителността на периода на 
отглеждане е по-малка от 180 дни, на 
обработваемата земя се отглеждат 
две различни култури.

Or. en

Обосновка

Изискването за „три култури“ е особено трудно за изпълнение в районите, където 
продължителността на периода на отглеждане е кратка, така че две култури следва 
да бъдат достатъчни за тези райони.  Краткият период на отглеждане и ниската 
ефективна температурна сума в голяма степен ограничават избора от култури, 
които на практика могат да бъдат отглеждани в тези райони.

Изменение 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Практикува се сеитбооборот на 
всеки парцел с изключение на 
парцелите с тревни площи, 
постоянни пасища и трайни 
насаждения;

Or. fr

Изменение 1574
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За целите на настоящия член 
„култура“ означава култура от един 
от различните родове, определени в 
ботаническата класификация на 
културите, или култура от един от 
видовете в семейство Кръстоцветни, 
Картофови и Тиквови, както и 
оставената под угар земя. 
Есенните/зимните и 
пролетните/летните култури обаче 
се разглеждат като различни 
култури, дори когато са от един и 
същи род.

Or. it

Обосновка

За предпочитане е определението на понятието „култура“ да бъде въз основа на 
ботаническите родове (с малки изключения за градинарския сектор и др.), тъй като 
предлага по-голяма гъвкавост отколкото един затворен списък, включен в основния 
акт.

Изменение 1575
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. За целите на настоящия член 
„култура“ означава култура от който 
и да е от различните родове, 
определени в ботаническата 
класификация на културите, или 
култура от който и да е от видовете 
в растителните семейства 
Кръстоцветни, Картофови, Тиквови, 
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Житни и Бобови, както и оставената 
под угар земя и междинните култури. 
Зимните и пролетните култури обаче 
се разглеждат като различни 
култури, дори когато са от един и 
същи род.

Or. en

Обосновка

Важно е определението за „култура“ да бъде по-подробно уточнено в настоящия 
регламент. Междинните култури също следва да бъдат включени като култура, тъй 
като те имат висока стойност за околната среда. Също така е важно да се прави 
разлика между различните видове треви и бобови растения за производство на 
семена.

Изменение 1576
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. За целите на настоящия член 
„култура“ означава култура от който 
и да е от различните родове, 
определени в ботаническата 
класификация на културите, или 
култура от който и да е от видовете 
в растителните семейства 
Кръстоцветни, Картофови и Тиквови, 
както и оставената под угар земя. 
Зимните и пролетните култури обаче 
се разглеждат като различни 
култури, дори когато са от един и 
същи род.

Or. en

Изменение 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За целите на настоящия член 
„култура“ означава който и да е от 
видовете, определени като растение 
за целите на ботаническата 
класификация, както и оставената 
под угар земя.

Or. es

Обосновка

Заради своите ползи за околната среда и селското стопанство, оставената под угар 
земя следва да се разглежда като култура за целите на разнообразяването.

Изменение 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. За целите на настоящия член 
„култура“ означава култура от който 
и да е от различните родове, 
определени в ботаническата 
класификация на културите, както и 
оставената под угар земя, заделената
за специални цели земя и временните 
пасища.

Or. en

Изменение 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 б. За целите на настоящия член 
„култура“ означава всяко земеделско 
насаждение, включено в списъка в 
приложение Va.

Or. en

Изменение 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. За целите на настоящия член 
„култура“ означава всяко земеделско 
насаждение, включено в списъка в 
приложение Va.

Or. en


