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Изменение 1581
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Изменение 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. С цел да се гарантира 
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за 
разнообразяване на културите, както 
и че те водят до подобрено опазване 
на околната среда, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 с цел 
добавяне на друг вид култури към 
определените в параграф 1б от 
настоящия член и установяване на
правилата за прилагане на точното 
изчисляване на дяловете на различните 
култури.

Or. en
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Изменение 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с разпоредбите на 
член 55, в който е дадено определението 
на „култура“ и правилата за прилагане 
на точното изчисляване на дяловете на 
различните култури, като се има 
предвид, че оставената под угар земя 
се третира като култура за целите 
на разнообразяването и по-доброто 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи, описани в 
параграф 1 от настоящия член, както 
и добавянето и определянето на други 
видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид при спазването на 
изискванията за процента, посочен в 
параграф 1.

Or. es

Обосновка

Счита се за целесъобразно включването на списък с култури в приложение. При все 
това оставената под угар земя следва да се третира като култура.

Изменение 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, като 
се има предвид, че оставената под 
угар земя се третира като култура за 
целите на разнообразяването и по-
доброто определяне на видовете 
приоритетни екологични площи, 
описани в параграф 1 от настоящия 
член, както и добавянето и 
определянето на други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид 
при спазването на изискванията за 
процента, посочен в параграф 1.

Or. es

Изменение 1585
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 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да добавя 
други култури към изброените в
параграф 1б и да определя правилата за 
прилагане на точното изчисляване на 
дяловете на различните култури.

Or. it
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Изменение 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, в който е дадено 
определението на „култура“ и 
„агрономично равновесие“ и правилата 
за прилагане на точното изчисляване на 
дяловете на различните култури.

Or. fr

Изменение 1587
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, в който е дадено 
определението на „култура“.

Or. en

Изменение 1588
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато обработваема земя е 
засята заедно с друга обработваема 
земя с различен собственик съгласно 
блоково споразумение за отглеждане, 
се прилагат изискванията на 
параграф 1 все едно, че цялата 
обработваема земя, която е предмет 
на споразумението, представлява 
една площ обработваема земя под 
контрола на един селскостопански 
производител.

Or. en

Изменение 1589
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки могат да 
освободят селскостопанските 
производители от задълженията им 
по настоящия параграф, ако поради 
неблагоприятни климатични условия 
или друго природно бедствие те не са 
в състояние да ги изпълнят.

Or. en

Изменение 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
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Постоянни пасища
1. Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.
Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],
2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

Or. en
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Изменение 1591
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Постоянни пасища

1. Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.
Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],
2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
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на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

Or. de

Обосновка

С цел постигане на ползи за околната среда съществува необходимост от 
диференциран подход от страна на регионите и от мерки, а не от всеобхватно 
преустановяване на обработването на ниви. Агроекологичните мерки следва 
съответно да се съсредоточат върху втория стълб. Съгласно настоящия член 
конкурентоспособността на земеделските стопанства и значителният принос, който 
те могат да направят с цел противодействие на недостига на храни в световен 
мащаб, биха били съществено намалени; на регионите с намаляващ брой на едрия 
рогат добитък липсва алтернативно използване на ливадите.

Изменение 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Постоянни пасища

1. Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.
Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],
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2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

Or. es

Изменение 1593
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Постоянни пасища

1. Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.
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Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],
2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

Or. en

Изменение 1594
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Постоянни пасища

Or. en
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Изменение 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Постоянни пасища

Or. en

Изменение 1596
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Постоянни тревни площи и пасища

Or. en

Изменение 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Мария Габриел, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Постоянни тревни площи и пасища и 
трайни насаждения 

Or. en

Изменение 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Постоянни тревни площи и пасища

Or. fr

Изменение 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Постоянни тревни площи и пасища

Or. it

Изменение 1600
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Пасища и постоянни тревни площи

Or. it

Изменение 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни тревни площи Временни и постоянни тревни площи

Or. en

Изменение 1602
Robert Dušek

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

заличава се

Or. en

Изменение 1603
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 

Когато земеделската площ, с 
изключение на площите, които са
постоянни тревни площи, обхваща 
над 15 хектара, селскостопанските 
производители гарантират, че поне 
3 % от техните допустими хектари, 
както са определени в член 25, 
параграф 2 са приоритетни 
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пасища“. екологични площи като оставена под 
угар земя, площи с трайни 
насаждения, тераси, особености на 
ландшафта като живи плетове или 
каменни стени, буферни ивици, площ, 
засята с култури под вода за 
значителна част от цикъла на 
отглеждане, площ, засята с 
насаждения за подобряване на 
почвата като бобови растения и 
залесени площи съгласно посоченото в 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. it

Изменение 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки гарантират, че 
общата площ на постоянните тревни 
площи се запазва на равнище държава 
членка и на регионално равнище.

Or. en

Обосновка

С цел да се предотвратят проблеми с бюрократични усложнения и надзор е по-добре 
да се взема предвид размерът на постоянните тревни площи на равнище цялата 
държава членка, отколкото отделното земеделско стопанство.

Изменение 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки гарантират, че 
общата площ на временните или 
постоянните тревни площи се запазва 
на равнище държава членка и на 
регионално равнище.

Or. en

Изменение 1606
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки гарантират, че 
земеделската площ, която е била 
заета от постоянни тревни площи за 
референтната 2014 година, се 
поддържа като постоянни тревни 
площи.

Or. en

Изменение 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1



PE494.487v01-00 18/192 AM\909521BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки предприемат 
мерки да поддържат съотношението 
между площта, която е заета като 
постоянни тревни площи и пасища, и 
общата земеделска площ.  Това 
задължение се прилага на национално 
или регионално равнище.

Or. fr

Изменение 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки гарантират, че 
съотношението между площта, 
която е заета като постоянни тревни 
площи, се поддържа, в рамките на 
определени граници, по отношение на 
общата земеделска площ. Това 
задължение се прилага на национално 
или регионално равнище.

Or. en

Изменение 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки гарантират, че 
съотношението между площта, 
която е заета като постоянни тревни 
площи, се поддържа, в рамките на 
определени граници, по отношение на 
общата земеделска площ. Това 
задължение се прилага на национално 
или регионално равнище.

Or. en

Обосновка

Прекалено ограничително е да се прилага изискването за поддържане на постоянни 
тревни площи на равнище отделен селскостопански производител.  Следователно се 
предлага то да се прилага на национално или регионално равнище.

Изменение 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки гарантират 
поддържането на съотношението на
постоянни тревни площи към общата 
земеделска площ. Това задължение се 
прилага на национално или регионално 
равнище.

Or. en

Изменение 1611
Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи площите от техните стопанства, 
които имат специфична стойност за 
околната среда, климата или 
биологичното разнообразие. За 
целите на настоящия параграф 
„постоянни тревни площи“ означава 
площ, определена в член 4, параграф 1, 
буква з), която не е включена в 
сеитбооборота на стопанството, 
нито е била обработвана в 
продължение на 10 или повече години.

Or. en

Обосновка

Само най-биоразнообразните постоянни пасища следва да бъдат защитени с 
компонента за „екологизиране“.

Изменение 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-
долу „референтни площи с постоянни 
пасища“.

Селскостопанските производители
поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние площите от 
техните стопанства, които са 
декларирани като постоянни тревни 
площи в заявлението, подавано всяка 
година.
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Or. es

Обосновка

Приема се, че задължението за екологизиране във връзка с постоянните пасища 
трябва да бъде изпълнено на индивидуално равнище чрез поддържането на тези площи 
в добро състояние. Следователно концепцията за „поддържане“ трябва да се разбира 
като свързан с времето процес. По този начин селскостопанският производител ще 
бъде в състояние да спазва изискванията за екологизиране по отношение на площите с 
постоянни пасища, декларирани всяка година, за които е изпълнено задължението за 
тяхното поддържане в добро състояние.

Изменение 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Селскостопанските производители 
поддържат площите от полупустеещи и 
необработваеми земи, присъстващи в 
техните стопанства, които са 
декларирани като такива в заявлението 
по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи от полупустеещи 
и необработваеми земи“.

Or. en

Изменение 1614
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища 
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 

Селскостопанските производители 
поддържат площите от полупустеещи и 
необработваеми земи, присъстващи в 
техните стопанства, които са 
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заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

декларирани като такива в заявлението 
по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи от полупустеещи 
необработваеми земи“.

Or. en

Изменение 1615
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Държавите членки поддържат като 
постоянни тревни площи няколко 
хектара, които са еквивалентни на
площите, които са декларирани като 
такива в заявлението по член 74, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX 
(HZ) за референтната 2014 г., наричани 
по-долу „референтни площи с 
постоянни тревни площи“.

Or. en

Изменение 1616
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
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референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни тревни 
площи“.

референтната 2011 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Or. en

Изменение 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи и пасища площите от техните 
стопанства, които са декларирани като 
такива в заявлението по член 74, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX 
(HZ) за референтната 2014 г., наричани 
по-долу „референтни площи с 
постоянни тревни площи и пасища“.

Or. fr

Изменение 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи и пасища площите от техните 
стопанства, които са декларирани като 
такива в заявлението по член 74, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX 
(HZ) за референтната 2014 г., наричани 
по-долу „референтни площи с 
постоянни тревни площи и пасища“.



PE494.487v01-00 24/192 AM\909521BG.doc

BG

Or. it

Изменение 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи и пасища площите от техните 
стопанства, които са декларирани като 
такива в заявлението по член 74, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX 
(HZ) за референтната 2014 г., наричани 
по-долу „референтни площи с 
постоянни тревни площи и пасища“.

Or. en

Изменение 1620
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

1. Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи и пасища площите от техните 
стопанства, които са декларирани като 
такива в заявлението по член 74, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXX 
(HZ) за референтната 2014 г., наричани 
по-долу „референтни площи с 
постоянни тревни площи и пасища“.

Or. it

Изменение 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи площите от техните стопанства, 
които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни тревни 
площи“.

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи или исторически пасища
площите от техните стопанства, които 
са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни тревни 
площи“. За тази цел от тях се изисква 
да демонстрират наличието на 
добитък, възлизащ на гъстота на 
животните на единица добитък за 
хектар тревни площи, които 
отговарят на изискванията, или, ако 
няма животни, да демонстрират, че 
дейностите по поддържане като 
косене и разчистване са били 
извършени.

Or. es

Обосновка

Считаме за необходимо установяването на връзка между площта на тревните площи 
и земеделските дейности и дейностите, свързани с животновъдството, или, когато е 
приложимо, изискването някои селскостопански практики да бъдат провеждани, за 
да се предотврати влошаването на състоянието й и изоставянето й.

Изменение 1622
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни пасища
площите от техните стопанства, които 

Селскостопанските производители 
поддържат като постоянни тревни 
площи площите от техните стопанства, 
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са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

които са декларирани като такива в 
заявлението по член 74, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № XXX (HZ) за 
референтната 2014 г., наричани по-долу 
„референтни площи с постоянни тревни 
площи“. Постоянните тревни площи, 
които са били превърнати в 
обработваема земя между 2011 и 
2014 г. трябва да бъдат повторно 
засети, ако съображения, свързани с 
опазване на околната среда, налагат 
това.

Or. en

Изменение 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които са се 
присъединили към ЕС преди 2004 г., 
гарантират, че земята, която се е 
използвала като постоянно пасище 
към датата, предвидена за 
подаването на заявления за помощи 
на базата на площи за 2003 г., се 
поддържа като постоянно пасище.
Новите държави членки, които са се 
присъединили към ЕС през 2004 г. 
гарантират, че земята, която се е 
използвала като постоянно пасище на 
1 май 2004 г., се поддържа като 
постоянно пасище.

България и Румъния гарантират, че 
земята, която се е използвала като 
постоянно пасище на 1 януари 2007 г. 
се поддържа като постоянно пасище.
Държавите членки гарантират, че 
делът съгласно посоченото в първи 
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параграф (наричан по-долу 
референтен индекс) не е намален с 
повече от 10 % за сметка на площта, 
която се използва като постоянни 
тревни площи, във връзка със 
съответната референтна година 
съгласно посоченото в предходния 
параграф.
Разпоредбите на настоящия параграф 
не се прилагат за земята, която се 
използва като постоянни тревни 
площи, които трябва да бъдат 
залесени, ако такова залесяване е 
съвместимо с околната среда и с 
изключението във връзка със 
засажденията на коледни дръвчета и 
бързоразвиващи се подобни видове, 
отглеждани в краткосрочен план.

Or. en

Изменение 1624
Robert Dušek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
селскостопанската земя, която се е 
използвала като постоянни тревни 
площи за референтната 2014 година, 
се поддържа като постоянни тревни 
площи.

Or. en

Изменение 1625
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
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
поддържането на съотношението 
между земята, която се използва 
като постоянни тревни площи, и 
общата селскостопанска площ. Това 
задължение се прилага на национално 
или регионално равнище. 
Референтното съотношение се 
установява като съотношение между 
земята, която се използва като 
постоянни тревни площи, и общата 
селскостопанска площ, декларирана 
от селскостопанските 
производители през 2014 г.

Or. en

Изменение 1626
Juozas Imbrasas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
поддържането на съотношението 
между земята, която се използва 
като постоянни тревни площи, и 
общата селскостопанска площ. Това 
задължение се прилага на национално 
или регионално равнище. 
Референтното съотношение се 
установява като съотношение между 
земята, която се използва като
постоянни тревни площи, и общата 
селскостопанска площ, декларирана 
от селскостопанските 
производители през 2014 г.

Or. en
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Изменение 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
имат право да подновяват своите 
постоянни тревни площи. За целите 
на настоящия параграф „постоянни 
тревни площи“ означава земя 
съгласно определението в член 4, 
параграф 1, буква з), която не е била 
включена в сеитбооборота на 
стопанството за десет или повече 
години.

Or. en

Обосновка

Подновяването на постоянните тревни площи чрез обработване е мярка от 
жизненоважно значение за селскостопанските производители с цел подобряване на 
производителността и качеството на техните тревни насаждения, които се 
използват като висококачествени фуражи за овцете, говедата и млекодайните 
животни. То също така играе важна роля за смекчаването на изменението на 
климата чрез подобряване на качеството на почвата.

Изменение 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 

заличава се
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в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

Or. en

Обосновка

С цел да се предотвратят проблеми с бюрократични усложнения и надзор е по-добре 
да се взема предвид размерът на постоянните тревни площи на равнище цялата 
държава членка, отколкото отделното земеделско стопанство.

Изменение 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

заличава се

Or. fr

Изменение 1630
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 

заличава се
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в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

Or. en

Изменение 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължението относно постоянните тревни площи следва да бъде запазено на 
национално равнище както при сега действащата система, която, ако референтното 
съотношение между площите падне под изисквания праг от 10 %, задължава 
селскостопанските производители да извършат преобразуването на обработваема 
земя в постоянни пасища.

Изменение 1632
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 

заличава се
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задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

Or. en

Обосновка

Единствено най-биоразнообразните постоянни пасища следва да бъдат защитени 
посредством компонента за „екологизиране“.

Изменение 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено 
в член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

заличава се

Or. es

Изменение 1634
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
тревни площи се увеличават когато 

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
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селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни тревни площи през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено в 
член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 2014 г. 
и/или 2015 г., както е посочено в член 
93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 2014 г. 
и/или 2015 г., както е посочено в член 
93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR],

Референтните площи с постоянни 
тревни площи или пасища се 
увеличават когато селскостопанският 
производител има задължението за 
преобразуването на площи в постоянни 
тревни площи или пасища през 2014 г. 
и/или 2015 г., както е посочено в член 
93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. fr

Изменение 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 2014 г. 
и/или 2015 г., както е посочено в член 
93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR],

Референтните площи с постоянни 
тревни площи и пасища се увеличават 
когато селскостопанският производител 
има задължението за преобразуването 
на площи в постоянни тревни площи и 
пасища през 2014 г. и/или 2015 г., както 
е посочено в член 93 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR].
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Or. it

Изменение 1637
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 2014 г. 
и/или 2015 г., както е посочено в член 
93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR],

Референтните площи с пасища и 
постоянни тревни площи се увеличават 
когато селскостопанският производител 
има задължението за преобразуването 
на площи в пасища и постоянни тревни 
площи през 2014 г. и/или 2015 г., както е 
посочено в член 93 от Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR].

Or. it

Изменение 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Референтните площи с постоянни 
тревни площи се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни тревни площи през 
2014 г. и/или 2015 г., както е посочено в 
член 93 от Регламент (ЕС) № […] 
[HZR],

Референтните площи с постоянни 
пасища се увеличават когато 
селскостопанският производител има 
задължението за преобразуването на 
площи в постоянни пасища през 2014 г. 
и/или 2015 г., както е посочено в член 
93 от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. en

Изменение 1639
Hynek Fajmon
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
имат право да подновяват своите 
постоянни тревни площи чрез 
обработване. За целите на 
настоящия параграф „постоянни 
тревни площи“ означава земя 
съгласно определението в член 4, 
параграф 1, буква з), която не е била 
включена в сеитбооборота на 
стопанството за 10 или повече 
години.

Or. en

Изменение 1640
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Селскостопанските 
производители с трайни насаждения, 
като маслинови горички, лозя или 
овощни градини, но с изключение на 
трайни неполивни насаждения, 
прилагат специфични агрономски 
практики, които включват 
минимална обработка на почвата и 
зелено покритие на повърхността на 
почвата.

Or. pt

Изменение 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Мария Габриел, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

заличава се

Or. en

Изменение 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

заличава се

Or. en

Изменение 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

2. Държавите членки гарантират, че 
съотношението съгласно настоящия 
член не намалява за сметка на 
площта, която се използва като 
постоянни тревни площи, с повече от 
10 % спрямо съотношението за 
съответната референтна година.

Or. en

Изменение 1644
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

2. Държавите членки гарантират, че 
съотношението съгласно настоящия 
член не намалява за сметка на 
площта, която се използва като 
постоянни тревни площи, с повече от 
10 % спрямо съотношението за 
съответната референтна година.

Or. en

Изменение 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 

2. Държавите членки гарантират, че 
съотношението, посочено в 
параграф 1, не намалява за сметка на 
площите, които се използват като 
постоянни тревни площи и пасища, с 
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непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

повече от 10 % спрямо 
съотношението за предходната 
година, както е посочено в 
параграф 3а (наричано по-долу 
„референтно съотношение“).

Or. fr

Изменение 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум
5 % от своите референтни площи с
постоянни пасища. Това ограничение 
не се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум
8 % от своите референтни площи с
полупустеещи и необработваеми 
земи, без да се засягат изискванията 
на Регламента относно оценката за 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС). Това ограничение не се 
прилага в случай на непреодолима сила 
или извънредни обстоятелства.

Or. en

Изменение 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват 
максимум 5 % от своите референтни 
площи с постоянни пасища. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 

2. Държавите членки гарантират, че
не се извършва намаляване на 
площите, които се използват като 
постоянни тревни площи, във връзка с 
ограниченията, които те са длъжни 
да поддържат на национално 
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обстоятелства. равнище; те гарантират, че земята, 
класифицирана като постоянни 
тревни площи на датата, определена 
за подаването на заявления за помощи 
на базата на площи за 2011 г., се 
поддържа като такава.

Or. es

Обосновка

Предлагаме поддържането на тревни площи да се включи като концепция на 
национално равнище. Всяка държава членка гарантира, посредством съответните 
правила, че не е налице количествено намаляване на размера на постоянните тревни 
площи, които е длъжна, като държава, да поддържа. 

Изменение 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни тревни площи, освен ако 
съществуват съображения за 
опазване на биологичното 
разнообразие и водите, които се 
противопоставят на това 
преобразуване. Такива примери 
включват преобразуването на 
наводнени райони, богати на въглерод 
почви, защитени области, почви, 
които са от важен или чувствителен 
характер за опазването на водите и 
биологичното разнообразие. 
Преобразуването може да се извърши 
само след представянето на 
агроекологичен план или предоставено 
писмено разрешение. Това ограничение 
не се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.
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Or. en

Изменение 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни тревни площи. Това 
ограничение не се прилага за земята, 
която се използва като постоянни 
тревни площи, които трябва да 
бъдат залесени, ако такова залесяване 
е съвместимо с околната среда и с 
изключението във връзка със 
засажденията на коледни дръвчета и 
бързоразвиващи се видове, 
отглеждани в краткосрочен план или
в случай на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Изискването за поддържане на постоянни тревни площи не следва да възпрепятства 
залесяването на постоянни тревни площи, което е съвместимо с околната среда.

Изменение 1650
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
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постоянни тревни площи. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

постоянни пасища. Това ограничение 
не се прилага в случай на непреодолима 
сила.

Or. en

Изменение 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни тревни площи и пасища. 
Това ограничение не се прилага в 
случай на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства.

Or. fr

Изменение 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни тревни площи и пасища. 
Това ограничение не се прилага в 
случай на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства.

Or. it



PE494.487v01-00 42/192 AM\909521BG.doc

BG

Изменение 1653
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни тревни площи и пасища. 
Това ограничение не се прилага в 
случай на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства.

Or. it

Изменение 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни тревни площи. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение 
не се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

Or. en

Изменение 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Държавите членки имат право да 
преобразуват максимум 5 % от своите 
референтни площи с постоянни тревни 
площи. Това ограничение не се прилага 
в случай на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства.

Or. en

Изменение 1656
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни пасища. Това ограничение не 
се прилага в случай на непреодолима 
сила или извънредни обстоятелства.

2. Селскостопанските производители 
имат право да преобразуват максимум 
5 % от своите референтни площи с 
постоянни тревни площи, както е 
посочено в параграф 1. Това 
ограничение не се прилага в случай на 
непреодолима сила или извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 1657
Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
имат право да прехвърлят 
референтната площ с постоянни 
тревни площи както в рамките на 
земеделското стопанство, така и 
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между селскостопански 
производители без прехвърляне на 
земя.
Референтните площи с постоянни 
тревни площи се намаляват, когато 
дадена площ излезе извън рамките на 
определението за постоянни тревни 
площи и придобие по-естествено 
състояние с по-голямо биологично 
разнообразие.

Or. en

Обосновка

Много е важно компонентът за „екологизиране“ да не възпрепятства площите да 
придобиват по-естествено състояние, което дори е нещо по-добро за околната среда 
и природата отколкото постоянните пасища, като също така постоянните пасища 
следва да са разположени там, където имат най-голямо въздействие върху околната 
среда, като селскостопанските производители се нуждаят от гъвкавост при 
разполагането на своята селскостопанска площ.

Изменение 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Селскостопанските 
производители с постоянни тревни 
площи, чиято земя се нуждае от 
структурно преобразуване, могат да 
извършат такова преобразуване с 
оглед на
а) повторно засяване или
б) засяване на друго място в 
земеделското стопанство.

Or. de
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Изменение 1659
James Nicholson, Diane Dodds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В регионите, в които площта с 
постоянните тревни площи не 
намалява с повече от 5 % спрямо 
2014 г., се счита, че всички 
селскостопански производители са 
спазили посоченото в параграф 1 
изискване в съответния регион.

Or. en

Обосновка

Постоянните тревни площи следва да бъдат наблюдавани на регионално равнище и 
само ако стойността намалее с повече от 5 % следва да се извършват проверки на 
равнище отделен селскостопански производител.  Проверките на равнище 
селскостопански производител във връзка с постоянните тревни площи 
представляват административна тежест и постигат много малко резултати, ако 
общата регионална площ с постоянни тревни площи е устойчива.

Изменение 1660
Béla Glattfelder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Селскостопанските 
производители имат право да 
залесяват или да използват своите 
референтни площи с постоянни 
тревни площи за насаждения със 
съкратен срок на сеитбооборот.

Or. en
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Изменение 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

заличава се

Or. en

Изменение 1662
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 

заличава се
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на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

Or. en

Изменение 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища,
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни пасища, ако разрешеното 
намаление по параграф 2 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни тревни 
площи, ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни тревни площи в случай на 
прехвърляне на земя.

Or. en

Обосновка

Подновяването на постоянните тревни площи е много специфично за националния или 
регионалния контекст; следователно то следва да бъде от компетентността на 
държавите членки.

Изменение 1664
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища,
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни пасища, ако разрешеното 
намаление по параграф 2 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни тревни 
площи, ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни тревни площи в случай на 
прехвърляне на земя.

Or. en

Изменение 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, подновяването на 
постоянните пасища, преориентирането 
на земеделската площ в постоянни 
тревни площи, ако разрешеното 
ограничение по параграф 1 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи в случай на прехвърляне 
на земя.
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Or. en

Изменение 1666
Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, подновяването на 
постоянните пасища, преориентирането 
на земеделската площ в постоянни 
тревни площи, ако разрешеното 
ограничение по параграф 1 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи в случай на прехвърляне 
на земя.

Or. en

Изменение 1667
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 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
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алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

втора алинея, подновяването на 
постоянните тревни площи, 
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни пасища, ако разрешеното 
намаление по параграф 2 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи в случай на прехвърляне 
на земя. За целите на параграф 2 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 55, който установява правила за 
поддържането на постоянни тревни 
площи, и по-специално да гарантира 
предприемането на мерки за 
поддържане на съотношението, 
включително спазването на 
индивидуалните задължения като 
например задължението за 
преобразуването на площи в 
постоянни тревни площи, когато се 
установи, че съотношението на 
земята, която се използва като 
постоянни тревни площи, намалява.

Or. en

Изменение 1668
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, подновяването на 
постоянните тревни площи, 
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни тревни площи, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
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изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя. За целите на параграф 2 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 55, който установява правила за 
поддържането на постоянни тревни 
площи, и по-специално да гарантира 
предприемането на мерки за 
поддържане на съотношението, 
включително спазването на 
индивидуалните задължения като 
например задължението за 
преобразуването на площи в 
постоянни тревни площи, когато се 
установи, че съотношението на 
земята, която се използва като 
постоянни тревни площи, намалява.

Or. en

Изменение 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

3. Посоченото в параграф 1 
съотношение се установява всяка 
година въз основа на декларираните 
от селскостопанските 
производители площи за 
съответната година.
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Or. fr

Изменение 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 
постоянните пасища, 
преориентирането на земеделската 
площ в постоянни пасища, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, съдържащ
правила относно поддържането на 
постоянни тревни площи с цел да се 
гарантира, че в тези държави, в 
които националният мониторинг на 
площите с постоянни тревни площи е 
показал, че съотношението на 
земята, която се използва като 
постоянни тревни площи, намалява, 
селскостопанските производители 
предприемат мерки с цел поддържане 
на земята, определена като 
постоянни тревни площи, 
включително индивидуалните 
изисквания, които трябва да бъдат 
спазени, като например изискването 
за преобразуване на площи в постоянни
тревни площи.

Or. es

Обосновка

Мерки, които трябва да бъдат приети от селскостопанските производители, когато 
се забележи, че националните равнища на тревните площи падат под установените 
ограничения.

Изменение 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни
пасища, ако разрешеното намаление 
по параграф 2 бъде превишено, както 
и изменението на референтните 
площи с постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно поддържането на 
постоянни тревни площи в частност, 
за да гарантира мерките за 
поддържане на съотношението на
постоянните тревни площи,
включително спазването на 
индивидуалните задължения, като 
например преориентирането на 
земеделската площ в постоянни тревни 
площи, ако съотношението на 
площта с постоянни тревни площи 
намалява.

Or. en

Изменение 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи 
с постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
площи с постоянни тревни площи, 
подновяването на постоянните тревни 
площи и преориентирането на 
земеделската площ в постоянни тревни 
площи.
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Or. en

Изменение 1673
Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи 
с постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с временни или
постоянни тревни площи, 
подновяването на временните или
постоянните тревни площи и
преориентирането на земеделската площ
във временни или постоянни тревни 
площи.

Or. en

Изменение 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни
тревни площи и пасища, посочени в 
параграф 1, втора алинея, 
подновяването на постоянните тревни 
площи и пасища, преориентирането на 
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ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

земеделската площ в постоянни тревни 
площи и пасища, ако разрешеното 
намаление по параграф 2 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни
тревни площи и пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

Or. fr

Изменение 1675
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, подновяването на 
постоянните тревни площи, 
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни тревни площи, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
тревни площи в случай на прехвърляне 
на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни 
пасища, ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

Or. en

Изменение 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, подновяването на 
постоянните тревни площи, 
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни тревни площи, ако 
разрешеното намаление по параграф 2 
бъде превишено, както и изменението 
на референтните площи с постоянни 
тревни площи в случай на прехвърляне 
на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни 
пасища, ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

Or. en

Изменение 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни
тревни площи и пасища, посочени в 
параграф 1, втора алинея, 
подновяването на постоянните тревни 
площи и пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни тревни 
площи и пасища, ако разрешеното 
намаление по параграф 2 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни
тревни площи и пасища в случай на 
прехвърляне на земя.
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Or. it

Изменение 1678
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с пасища и 
постоянни тревни площи, посочени в 
параграф 1, втора алинея, 
подновяването на пасищата и 
постоянните тревни площи, 
преориентирането на земеделската площ 
в пасища и постоянни тревни площи, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
пасища и постоянни тревни площи в 
случай на прехвърляне на земя.

Or. it

Изменение 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на 

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
референтните площи с постоянни 
тревни площи, посочени в параграф 1, 
втора алинея, преориентирането на 
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постоянните пасища,
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни пасища, ако разрешеното 
намаление по параграф 2 бъде 
превишено, както и изменението на 
референтните площи с постоянни 
пасища в случай на прехвърляне на 
земя.

земеделската площ в постоянни тревни 
площи, ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни тревни площи в случай на 
прехвърляне на земя. Държавите 
членки могат да определят базова 
линия за опазване на постоянните 
тревни площи въз основа на 
количеството на съдържанието на 
органични вещества в техните почви.

Or. en

Изменение 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Референтното съотношение се 
установява както следва:
а) площите, които се използват като 
постоянни тревни площи и пасища, 
са площите, декларирани от 
селскостопанските производители 
като използвани за тази цел през 
2010 г.;
б) общата селскостопанска площ е 
общата селскостопанска площ, 
декларирана от селскостопанските 
производители през 2010 г.

Or. fr

Изменение 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 31а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Трайни насаждения

Без да се засягат потребностите от 
рутинно инвестиране и подмяна на 
оборудването земеделските 
производители гарантират 
запазването на трайните 
насаждения в своите стопанства.

Or. it

Изменение 1682
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 31а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Трайни насаждения

1. Селскостопанските производители 
с трайни насаждения, както са 
определени в член 4, буква ж) 
използват специфични агрономски 
практики, установени от държавите 
членки.
2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на критериите за установяване на 
специфичните агрономски практики, 
посочени в параграф 1.

Or. it

Изменение 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Предложение за регламент
Член 31а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Общо съотношение на постоянните 

тревни площи и пасища
1. Ако се установи, че 
съотношението, посочено в член 31, 
параграф 1, намалява, съответната 
държава членка изисква от 
селскостопанските производители да 
не преобразуват площи, които се 
използват като постоянни тревни 
площи и пасища, за други употреби 
без предварително разрешение.
2. Ако се установи, че изискването, 
посочено в член 31, параграф 2, не 
може да бъде изпълнено, 
съответната държава членка, освен 
мерките, които трябва да се 
предприемат съгласно параграф 1 на 
национално и регионално равнище, 
изисква от селскостопанските 
производители, които имат площи, 
които са били използвани като 
постоянни тревни площи и пасища и 
впоследствие са били преобразувани за 
други употреби, да ги преобразуват 
отново в постоянни тревни площи и 
пасища.

Or. fr

Изменение 1684
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 31б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31б
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Периодично разораване на тревните 
площи

Селскостопанските производители 
могат да разорават парцели в 
рамките на постоянните тревни 
площи и пасища с оглед повторното 
им засяване в съответствие с 
традиционните практики и цикли.

Or. fr

Изменение 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Приоритетни екологични площи
1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на видовете 
приоритетни екологични площи по 
параграф 1 от настоящия член и да 
добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид 
за спазването на процента по същия 
параграф.
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Or. es

Обосновка

Мерките относно разнообразяването и приоритетните екологични площи се 
обединяват в съответствие с изменението на член 29.

Изменение 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Приоритетни екологични площи
1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на видовете 
приоритетни екологични площи по 
параграф 1 от настоящия член и да 
добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид 
за спазването на процента по същия 
параграф.

Or. en
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Обосновка

Елементът за „екологизиране“ следва да бъде във втория стълб на ОСП, а не да бъде 
част от директните плащания.

Изменение 1687
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Приоритетни екологични площи
1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на видовете 
приоритетни екологични площи по 
параграф 1 от настоящия член и да 
добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид 
за спазването на процента по същия 
параграф.

Or. de

Обосновка

С цел постигане на ползи за околната среда съществува необходимост от 
диференциран подход от страна на регионите и от мерки, а не от всеобхватно 
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преустановяване на обработването на ниви. Агроекологичните мерки следва 
съответно да се съсредоточат върху втория стълб. Съгласно настоящия член 
конкурентоспособността на земеделските стопанства и значителният принос, който 
те могат да направят с цел противодействие на недостига на храни в световен 
мащаб, биха били съществено намалени; в регионите с намаляващ брой на едрия рогат 
добитък липсва алтернативно използване на тревните площи.

Изменение 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Приоритетни екологични площи
1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на видовете 
приоритетни екологични площи по 
параграф 1 от настоящия член и да 
добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид 
за спазването на процента по същия 
параграф.

Or. en
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Обосновка

Елементът за „екологизиране“ следва да бъде във втория стълб на ОСП, а не да бъде 
част от директните плащания.

Изменение 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Приоритетни екологични площи
1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на видовете 
приоритетни екологични площи по 
параграф 1 от настоящия член и да 
добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид 
за спазването на процента по същия 
параграф.

Or. es

Изменение 1690
Martin Häusling
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетни екологични площи Екологична инфраструктура

Or. en

Изменение 1691
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).

заличава се

Or. en

Изменение 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 2 % от техните 
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хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи и 
полупустеещи и необработваеми 
земи, са 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). Тези площи може да се 
състоят от части от стопанството, 
считани за неотговарящи на 
условията по отношение на член 25, 
параграф 2 при условие че тези площи 
са определени в заявлението за помощ 
и допринасят за постигането на 
екологични или полезни цели.

Or. en

Изменение 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 2 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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. en
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Изменение 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 2 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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. de

Изменение 1695
Alfreds Rubiks

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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). 

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 2,5 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
тревни площи, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта — например 
огради или каменни стени — буферни 
ивици, култури, които обогатяват 
почвата с азот и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii), както и култури, които 
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допринасят за улавянето на CO2.

Or. lv

Изменение 1696
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, е с размер над 20 
хектара, селскостопанските 
производители гарантират, че най-малко
3 % от техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни
тревни площи, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта като живи 
плетове или каменни стени, буферни 
ивици, земя, засята с култури, които 
обогатяват почвата с азот, залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2,
буква б), подточка ii), площи, залесени 
с плодни храсти и дървета или площи 
с интензивно растениевъдство.

Or. bg

Изменение 1697
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 1. Когато обработваемата земя на 
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гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).

селскостопанския производител 
обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители
поддържат 3 % от техните хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи и
пасища и трайни насаждения, като
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта,
синори, живи плетове, вътрешни 
течащи води, буферни ивици, земя, 
засята с култури, които обогатяват 
почвата с азот, насаждения със 
съкратен срок на сеитбооборот, 
временни тревни площи и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii). Включването на 
тези характеристики като 
приоритетни екологични площи не 
изключва възможността тези мерки 
да бъдат подпомагани съгласно 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ [...] [RDR];

Or. en

Изменение 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са приоритетни екологични 
площи, като например оставена под угар 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители
поддържат 3 % от техните хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
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земя, тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

площи с постоянни тревни площи и
пасища, като приоритетни екологични 
площи, като например оставена под угар 
земя, тераси, особености на ландшафта,
синори, живи плетове, вътрешни 
течащи води, буферни ивици, земя, 
засята с култури, които обогатяват 
почвата с азот, насаждения със 
съкратен срок на сеитбооборот, 
временни тревни площи и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii). Включването на 
тези характеристики като 
приоритетни екологични площи не 
изключва възможността тези мерки 
да бъдат подпомагани съгласно 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ [...] [RDR];

Or. en

Изменение 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта като 
живи плетове и каменни стени, 
буферни ивици, земя, засята с 
култури, които обогатяват почвата с 
азот, насаждения със съкратен срок 
на сеитбооборот и залесени площи 
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съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii). Включването на тези 
характеристики като приоритетни 
екологични площи не изключва 
възможността тези мерки да бъдат 
подпомагани съгласно разпоредбите 
на Регламент (XXX) [развитие на 
селските райони].

Or. en

Обосновка

Европейското селско стопанство, в самата си същност, е съсредоточено върху 
екологичните аспекти.  Устойчиви и сигурни хранителни доставки, които са в 
географска близост на европейските потребители, са неизбежно в по-голяма степен 
съсредоточени върху екологичните аспекти в сравнение с алтернативата на 
осигуряване на нашите хранителни доставки от големи промишлени концерни в 
отдалечени региони по света.  Дребномащабното селско стопанство, основано на 
семейното земеделско стопанство, също така в същността си е съсредоточено върху 
екологичните аспекти и следва да бъде признато като такова.

Изменение 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, бобови култури, 
постоянни тревни площи, трайни 
насаждения, култури под вода, 
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стопанства в рамките на зони по 
„Натура 2000“, земеделска земя, 
обхваната от агроекологични или 
климатични мерки и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. es

Изменение 1701
Phil Prendergast

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи и 
исторически пасища и трайни 
насаждения, както са определени в 
член 31а, параграф 1, са приоритетни
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта като живи 
плетове или каменни стени, буферни 
ивици и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. en

Изменение 1702
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато площта, отговаряща на 
условията за подпомагане, с 
изключение на постоянните тревни 
площи, обхваща над 20 хектара, 
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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. de

Изменение 1703
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, обхваща над 20 хектара, 
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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), 
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подточка ii).

Or. en

Обосновка

Тъй като не е установено, че 7 % биха довели до значително по-големи ползи във 
връзка с биологичното разнообразие отколкото биха били постигнати посредством 
приоритетни екологични площи в размер от 3 % от хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, за предпочитане е да се изисква по-нисък процент, за да се 
гарантира, че селскостопанската площ, отговаряща на условията за подпомагане, се 
използва по-най ефективния начин.

Изменение 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, обхваща над 20 хектара, 
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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

Считаме, че 3 % са достатъчни.
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Изменение 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато селскостопанската площ, с 
изключение на площите, които се 
използват като постоянни тревни 
площи, обхваща над 15 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, земя с трайни 
насаждения, тераси, особености на 
ландшафта като живи плетове или 
каменни стени, буферни ивици, земя, 
засадена с култури под вода за 
значителна част от цикъла на 
растеж, земя с насаждения, които 
подобряват качеството на почвата 
като бобови растения, и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

ч

Or. it

Изменение 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, е с размер над 5 хектара,
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подпомагане, съгласно определеното в
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи и 
исторически пасища, култури под 
вода и трайни насаждения, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта като 
живи плетове или каменни стени, 
буферни ивици, земя, засята с 
култури, които обогатяват почвата с 
азот, и залесени площи съгласно член 
25, параграф 2, буква б), подточка ii).

Or. it

Изменение 1707
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта, буферни 
ивици и залесени площи. Вследствие 
на сключването на регионално 
споразумение в съответствие с 
член 29 между местните органи и 
група селскостопански 
производители, тези 3 % може да са 
свързани с общата площ на земята, 
обхваната от споразумението. В 
такъв случай тази минимална 
стойност може да е свързана с 
площите на няколко земеделски 
стопанства взети заедно, на 
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регионално равнище.

Or. de

Обосновка

От агрономична и екологична гледна точка не е абсолютно необходимо 
съотношението на земята, определена като приоритетна екологична площ, да е 
свързано само с едно земеделско стопанство. То следва да представлява дял от група 
земеделски стопанства или по-малки селскостопански площи, като се отчитат 
площите на различните земеделски стопанства заедно и се изчислява средното 
съотношение за по-голяма площ.

Изменение 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Държавите членки гарантират на 
национално или регионално равнище, 
че най-малко 3 % от техните хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя,
селскостопански площи съгласно 
агроекологични схеми, площи без 
наторяване с азот и без използване на 
пестициди, заделена за специални 
цели земя, селскостопанска площ в 
рамките на „Натура 2000“ или други 
площи, служещи за опазване на 
природата, тераси, особености на 
ландшафта, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. en
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Изменение 1709
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, тревни ивици, ивици с 
цветя, разделителни ивици, ивици с 
храна за дивеч, крайречни ивици, 
площи, засяти с бобови култури, и 
залесени площи съгласно член 25, 
параграф 2, буква б), подточка ii).

Or. de

Изменение 1710
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
стопанства, съгласно определеното в 
член 4, параграф 1, буква б), с 
изключение на площи с постоянни 
тревни площи, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта, буферни 
ивици, площи с насаждения със 
съкратен срок на сеитбооборот или 
използвани за биологично 
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производство, както и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. en

Изменение 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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. en

Изменение 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3,5 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2 са 
приоритетни екологични площи.  Тези 
площи могат да включват оставена 
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например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

под угар земя, тераси, особености на 
ландшафта, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. fr

Изменение 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 3,5 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
тревни площи, са 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. fr

Обосновка

Праг от 7 % изглежда прекомерен, по-специално тъй като методът не прави 
възможно включването на всички елементи, които имат висока икономическа 
добавена стойност, в приоритетните екологични площи.

Изменение 1714
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато обработваемата земя и 
площ обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 4 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи и 
трайни насаждения, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта като живи 
плетове или каменни стени, буферни 
ивици, земя, засята с култури, които 
обогатяват почвата с азот, земя, 
обработвана съгласно 
екологосъобразни методи, както и 
залесени площи съгласно член 25, 
параграф 2, буква б), подточка ii).

Or. en

Изменение 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 4 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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). 
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Or. en

Изменение 1716
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанският производител 
обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта, буферни 
ивици съгласно съответните 
законовоустановени изисквания за 
управление и изискванията за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние съгласно Регламент (ЕС) 
№ [   ] [HZR], полуестествени пасища 
и други площи с висока природна 
стойност, площи без напръскване с 
продукти за растителна защита, 
растителна покривка, площи, 
участващи в агроекологични схеми в 
съответствие с член 29, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № [   ] [RDR] и 
излизащи извън рамките на 
практиките, посочени в член 29, 
параграф 1 по отношение на ползите 
за климата и околната среда, както и 
залесени площи съгласно член 25, 
параграф 2, буква б), подточка ii)

Държавите членки определят 
площите, които биха могли да се 
считат за полуестествени пасища на 
площи с висока природна стойност.
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Or. en

Изменение 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща над 15 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, живи плетове, 
каменни стени или вътрешни 
селскостопански пътища, земя, 
засята с култури, които обогатяват 
почвата с азот, насаждения със 
съкратен срок на сеитбооборот, 
както и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii). Включването на тези 
характеристики като приоритетни 
екологични площи не изключва 
възможността тези мерки да бъдат 
подпомагани съгласно разпоредбите 
на Регламент № [...] [RDR].

Or. en

Изменение 1718
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи и 
исторически пасища и трайни 
насаждения съгласно определението в 
член 31а, параграф 1, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя или земя с 
трайни неполивни насаждения, 
тераси, особености на ландшафта като 
живи плетове или каменни стени, 
буферни ивици, земя, засята с 
култури, които обогатяват почвата с 
азот, както и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. pt

Изменение 1719
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 

1. Когато селскостопанската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, обхваща над 20 хектара,
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на
площите, посочени в член 4, буква з) 
(постоянни тревни площи и пасища) и 
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съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

в член 4, буква ж) (трайни 
насаждения), са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта като живи 
плетове или каменни стени, буферни 
ивици, земя, засята с култури, които 
обогатяват почвата с азот, 
насаждения със съкратен срок на 
сеитбооборот, тополови насаждения, 
както и залесени площи съгласно
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. it

Изменение 1720
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните
разполагаеми хектари съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни
тревни площи, трайни насаждения, 
лози или разсадници за дървета, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, площи без пестициди
и торове, неизползвани или 
екстензивно използвани за целите на 
селското стопанство площи с 
многогодишен растеж, площи с 
бобови зеленчуци, земя за отглеждане 
на лигноцелулозни материали и 
целулозни материали, които не са 
предназначени за храни, както и
залесени площи съгласно член 25, 
параграф 2, буква б), подточка ii).
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Or. de

Обосновка

„Храни, горива и влакна“ ще бъде част от дългосрочна стратегия на европейската 
ОСП. Предложението за разширяване на приоритетните екологични площи с цел 
включване на площи, като например тези с бобови зеленчуци, лигноцелулозен материал 
или култури без пестициди или торове, може да има благоприятно въздействие върху 
околната среда без да се ограничава производственият потенциал до такава степен. 
Изменението на „отговарящи на условията за подпомагане“ с „разполагаеми“ може 
да направи възможно адаптирането към природните условия на местно равнище и 
постигането на прага от 5 %.

Изменение 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, всички особености на 
ландшафта, защитени съгласно 
съответните законовоустановени 
изисквания за управление и 
изискванията за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние съгласно Регламент (ЕС) 
№ [   ] [HZR] и съгласно член 29 от 
Регламент (ЕС) № [   ] [RDR], както и 
живи плетове, малки езера, канавки, 
дървета и групи дървета, 
традиционни каменни стени, 
крайречна растителност, буферни 
ивици, включително както тревни 
ивици, така и  синори, площи, засети 
с видове, които са полезни за 
улавянето на въглерод, включително
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залесени площи съгласно член 25, 
параграф 2, буква б), подточка ii), 
биологично разнообразие и качество 
на водите.

Or. en

Обосновка

Седем процента биха отнели твърде много продуктивна земя от средното 
производство. Трябва да бъдат изяснени особеностите на ландшафта, които спадат 
към процента на приоритетните екологични площи. Площи, засети с видове, които 
осигуряват ползи за околната среда, следва също да спадат към процента на 
приоритетните екологични площи.

Изменение 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато една от трите 
селскостопански практики, оказващи 
полезно въздействие върху климата и 
околната среда, окончателно 
приложена в съответствие с член 29, 
трябва да има приоритетни 
екологични площи в 
селскостопанската си площ, 
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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
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Обосновка

Съгласно горепосочените изменения мярката, свързана с приоритетните екологични 
площи, би била незадължителна или алтернативна, ако други практики, които имат 
полезно въздействие върху климата и околната среда, бъдат предложени от 
държавата членка и одобрени от Комисията.  Ако държава членка реши да приложи 
на практика използването на приоритетни екологични площи, се предлага намаляване 
на процента, тъй като се счита, че 7 % е твърде висок процент и това би включило 
значителни допълнителни разходи за селскостопанските производители.

Изменение 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например земя с трайни неполивни 
насаждения, оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii). Това изискване не трябва 
никога да излага на опасност 
производствения капацитет на 
стопанствата предвид 
необходимостта от увеличаване на 
производството, за да се изпълнят 
целите, свързани с продоволствената 
сигурност.  

Or. pt

Изменение 1724
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, земя, 
обхваната от споразумение за 
стопанисване, тераси, особености на 
ландшафта, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. es

Изменение 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 5 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни тревни площи, са 
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. en
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Обосновка

Изискването за приоритетни екологични площи следва да бъде 5 %.

Изменение 1726
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 10 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са приоритетни екологични 
площи, като например оставена под угар 
земя, тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и полуестествени 
местообитания. Тези площи не се 
обработват, засяват или наторяват с 
неорганични торове, но могат да 
бъдат използвани за паша или да 
бъдат косени в съответния сезон, 
което е съвместимо с нуждите на 
опазването на биологичното 
разнообразие.

Or. en

Изменение 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 

1. Когато обработваемата земя на 
даден селскостопански производител 
е с размер над 35 хектара, той 
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условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).

гарантира, че най-малко 7 % от 
неговите хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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. en

Обосновка

Следва да се въведе праг от 35 хектара за обработваемата земя, преди да се наложи 
изискване за създаване на приоритетна екологична площ, за да се освободят дребните 
стопанства от това изискване.

Изменение 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато обработваемата земя и 
площ е с размер над 20 хектара, 
селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища и трайни 
насаждения, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта като живи 
плетове или каменни стени, буферни 
ивици, земя, засята с култури, които 
обогатяват почвата с азот, земя, 
която се обработва съгласно 
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екологосъобразни методи, и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. en

Изменение 1729
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато земеделската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, е с размер над 20 
хектара, селскостопанските 
производители гарантират, че най-малко 
7 % от техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са приоритетни екологични 
площи, като например оставена под угар 
земя, тераси, особености на ландшафта 
като живи плетове или каменни 
стени, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. en

Изменение 1730
Milan Zver

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 

1. Когато обработваемата земя на 
даден селскостопански производител 
е с размер над 15 хектара, той 
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условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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).

гарантира, че най-малко 7 % от 
неговите хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са приоритетни екологични 
площи. Приоритетните екологични 
площи включват оставена под угар 
земя, тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици без продукция (с 
изключение на паша и коситба), 
наторяване и пестициди, площи, на 
които не се използват азотни торове, 
площи с междинни култури/зелена 
покривка, площи с многогодишни 
енергийни култури, площи, 
участващи в агроекологични схеми 
съгласно член 29, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № [   ] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони], които по отношение на 
ползите за климата и околната среда 
превъзхождат практиките, посочени 
в член 29, параграф 1, и залесени 
площи съгласно член 5, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. en

Обосновка

Праговете за разнообразяването на културите и за приоритетните екологични площи 
следва да бъдат еднакви, за да се улесни прилагането. 

Изменение 1731
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 

1. Когато земеделската площ, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, е с размер над 
10 хектара, селскостопанските 
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член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

производители гарантират, че най-малко 
7 % от техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са приоритетни екологични 
площи. Приоритетните екологични 
площи като оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици без продукция (с 
изключение на паша и коситба), 
наторяване и пестициди, площи, на 
които не се използват азотни торове, 
площи с междинни култури/зелена 
покривка, площи с многогодишни 
енергийни култури, площи, 
участващи в агроекологични схеми 
съгласно член 29, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № [   ] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони], които по отношение на 
ползите за климата и околната среда 
превъзхождат практиките, посочени 
в член 29, параграф 1, и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. en

Обосновка

С цел да се сведат до минимум емисиите на парникови газове или изтичането на 
нитрати и фосфор в подпочвените води / водната среда и с оглед на 
възстановяването на естествените хидроложки условия, създаването на 
допълнителни влажни зони и др., в приоритетните екологични площи на 
селскостопанските производители следва да се включи допълнителна площ, която 
може да допринесе за постигането на тези цели. 

Изменение 1732
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Когато площта, отговаряща на 
условията за подпомагане, е с размер 
над 10 хектара, селскостопанските 
производители гарантират, че най-малко 
7 % от техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, са 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. de

Изменение 1733
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират , че най-малко 7% от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, се 
използват като част от 
екологичната инфраструктура, 
включително особености на 
ландшафта като живи плетове и 
каменни стени, оставена под угар земя, 
поддържани тераси и полуестествени 
местообитания. Не се извършва 
обработване или повторно засяване и 
не се използват торове или 
пестициди. Могат да се извършват 
прибиране на реколтата, коситба и 
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паша при гъстота, която не води до 
влошаване на състоянието на 
покритите с трева площи. При 
първоначалното създаване на смесени 
площи, включващи пасища и ливади, в 
съчетанието от видове в пасищата 
или ливадите могат да се включат 
подходящи бобови култури за целите 
на паша или коситба.

Or. en

Изменение 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища и трайни 
насаждения, са приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта, буферни 
ивици без продукция (с изключение на 
паша и коситба), наторяване и 
пестициди, непръскани синори, 
площи, на които не се използват 
азотни торове, междинни култури, 
площи с многогодишни енергийни 
култури, ивици, благоприятстващи 
развъждането на насекоми, които се 
хранят с вредители, ивици с цветя, 
площи с култури, които обогатяват 
почвата с азот, площи, участващи в 
агроекологични схеми съгласно 
член 29, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № [   ] [Регламент относно 
развитието на селските райони], и 
залесени площи съгласно член 25, 
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параграф 2, буква б), подточка ii).

Or. en

Обосновка

Определението за приоритетни екологични площи следва да бъде по-широко от 
рамката, предвидена в предложението на Комисията.

Изменение 1735
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, полуестествени 
местообитания и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii). За да бъдат счетени за 
приоритетни екологични площи, тези 
площи не се обработват, засяват, 
наторяват или пръскат, но те могат 
да бъдат използвани за паша или да 
бъдат косени или реколтата от тях 
може да бъде прибирана в 
съответния сезон, което е 
съвместимо с нуждите на опазването 
на биологичното разнообразие.

Or. en

Изменение 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, са приоритетни 
екологични площи.  Приоритетните 
екологични площи могат да включват 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта, буферни 
ивици и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. fr

Изменение 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr
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Изменение 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища и трайни 
насаждения, са 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. en

Обосновка

Трайните насаждения, например овощните градини, следва да се изключат от 
изискването за приоритетните екологични площи.

Изменение 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
изкопи, култури, които обогатяват 



AM\909521BG.doc 101/192 PE494.487v01-00

BG

буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

почвата с азот, тераси, особености на 
ландшафта, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. en

Изменение 1740
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта като 
живи плетове или каменни стени и 
археологични обекти, буферни ивици и 
залесени площи съгласно член 25, 
параграф 2, буква б), подточка ii).

Or. en

Изменение 1741
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
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площи с постоянни пасища, са 
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).

площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици, площи, засети с 
реколти, които не изискват 
обработка с продукти за растителна 
защита, и залесени площи съгласно 
член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. fr

Изменение 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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). Особеностите на 
ландшафта, които не отговарят на 
условията за подпомагане въз основа 
на член 25, параграф 2, съответно не 
отговарят и на условията за 
получаване на плащане, но могат да се 
използват от селскостопанския 
производител за изпълнение на това 
задължение.

Or. en
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Изменение 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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).

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 26, параграф 1, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
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. en

Обосновка

Изискването за приоритетните екологични площи следва да се ограничи и да се 
отнася за парцелите земя, обявени от селскостопанския производител с цел 
активиране на основни права, а не за всички парцели земя в стопанството.  
Отчитането на цялата земя в стопанството е много трудно и не е ясно как ще се 
прилагат приоритетните екологични площи за земя, използвана от повече от един 
селскостопански производител през една и съща календарна година.

Изменение 1744
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че най-малко 7 % от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, съгласно 
определеното в член 25, параграф 2, с 
изключение на площи с постоянни 

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че се поддържат най-
малко съществуващите приоритетни 
екологични площи, като например 
оставена под угар земя, тераси, 
особености на ландшафта, буферни 
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пасища, са 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).

ивици и залесени площи съгласно член 
25, параграф 2, буква б), подточка ii),
като се изключват площите с 
постоянни пасища.

Or. fr

Изменение 1745
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На условията за обозначаване като 
приоритетни екологични площи 
отговарят, както следва:
- ивици тревни площи, ивици с цветя 
и разделителни ивици между ниви, 
особено ако те могат да се използват 
за производство на енергия в 
съоръжения за биомаса и биогаз или за 
борба срещу ерозията на почвата, по-
специално на склонове;
- ивици с храна за дивите животни, 
например в ниви покрай гори; 
- крайречни ивици;
- площи с бобови култури;

Or. de

Изменение 1746
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Към приоритетните екологични 
площи се прилага следното:
- използването на химически 
продукти за растителна защита и 
минерални торове се забранява; 
- площите не са търгуеми и те 
трябва да са разположени в един и 
същи регион;
- площите могат да се променят 
ежегодно;
- разрешава се отглеждането на 
бобови култури върху не повече от 
50 % от приоритетните екологични 
площи;
- обработването и засяването са 
разрешени единствено преди 15 май, а 
прибирането на реколтата трябва да 
се извърши след 15 юли;
- разрешава се отглеждането на редки 
или застрашени от изчезване култури 
и сортове;
- при ниви с размер над 30 хектара 
приоритетните екологични площи 
трябва да са разположени в рамките 
на нивите.

Or. de

Изменение 1747
James Nicholson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За приоритетни екологични площи се 
считат, както следва:
- хектари, отговарящи на условията 
за подпомагане, които са обект на 



PE494.487v01-00 106/192 AM\909521BG.doc

BG

задължения в рамките на определени 
агроекологични мерки съгласно член 29 
от Регламент (ЕС) № [   ] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони],
- хектари, отговарящи на условията 
за подпомагане, които са част от 
площите, разглеждани в директиви 
92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО,
- хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, в които се 
отглеждат култури, ненаторявани с 
азот през периода на отглеждане, 
също се считат за приоритетни 
екологични площи.
Задължението не се прилага за 
стопанства:
- в които постоянните пасища 
заемат над 50 % от земеделската 
площ; или
- в които обработваемата площ и 
площта с трайни насаждения са с 
общ размер под 15 хектара.
Задължението, предвидено в параграф 
1, може да се определи и изпълни 
колективно на регионално равнище, 
вместо на равнището на отделните 
стопанства, ако съответната 
държава членка или регион поиска 
това.

Or. en

Изменение 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От това изискване са освободени, 
както следва: 
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а) земята с права на плащане, която 
се обработва в рамките на мерките за 
агроекология и климат съгласно член 
29 от Регламента за Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони от 2012 г., или
б) земята с права на плащане, която 
попада в обхвата на Директива 
92/43/ЕИО или Директива 
2009/147/ЕО, или 
в) земята с права на плащане, която 
не се наторява с нитрати и която 
съответно също се определя като 
приоритетна екологична площ; 
г) земята, в която над 50 % от 
земеделската площ е заета от 
постоянни пасища, или
д) площите с общ размер под 15 
хектара, които се обработват или в 
които се отглеждат трайни 
насаждения, или
е) селскостопанските производители 
с парцели със среден размер 2 хектара 
или под 2 хектара.

Or. de

Изменение 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
могат да обработват в минимална 
степен почвата и/или да използват 
трайно покритие на почвата като 
алтернатива на поддържането на 
приоритетни екологични площи.
Чрез дерогация държавите членки 
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могат да прилагат изчисляването на 
трите процента на регионална 
основа, а не на равнището на 
отделните стопанства.

Or. en

Изменение 1750
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители 
могат да обработват в минимална 
степен почвата и/или да използват 
трайно покритие на почвата като 
алтернатива на поддържането на 
приоритетни екологични площи.
Чрез дерогация държавите членки 
могат да прилагат изчисляването на 
трите процента на регионална 
основа, а не на равнището на 
отделните стопанства.

Or. en

Изменение 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези площи могат също да включват 
постоянни пасища и площи с 
култури, които предлагат присъщи за 
тях ползи за околната среда, 
например лен, коноп, люцерна или 
протеинови култури. При все това 
тези площи не могат да се отчитат 
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като повече от половината от 
минималния процент, определен в 
параграф 1. 

Or. fr

Изменение 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетните екологични площи 
могат също да включват постоянни 
пасища и площи с култури, които 
предлагат присъщи за тях ползи за 
околната среда, например лен, коноп, 
люцерна или протеинови култури. 
При все това тези площи не могат да 
се отчитат като повече от 
половината от минималния процент, 
определен в параграф 1.  
Някои приоритетни екологични 
площи се изчисляват така, че въз 
основа на тяхното значение за 
околната среда може да се отчете 
равностойна площ, която е с по-голям 
размер от площта, която на 
практика се заема от съответния 
елемент.  Това изчисляване се 
определя в приложението към 
настоящия регламент. 

Or. fr

Изменение 1753
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)



PE494.487v01-00 110/192 AM\909521BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат, 
че всички особености на ландшафта, 
защитени съгласно съответните 
законоустановени изисквания за 
управление и изисквания за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние съгласно Регламент (ЕС) № 
[   ] [Хоризонтален регламент 
относно ОСП] и член 29 от 
Регламент (ЕС) № [   ] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони], се включват в площта, 
отговаряща на условията за 
подпомагане, и се считат за 
приоритетна екологична площ.

Or. en

Изменение 1754
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В съответствие с член 32, 
параграф 1, и член 25, параграф 2, 
селскостопанските производители 
могат да вземат отново под аренда 
от местния орган земеделска площ с 
висока природна стойност, която е 
станала публична собственост 
вследствие на комасация на земята 
или на подобна процедура, и да я 
определят като приоритетна 
екологична площ по смисъла на член 
32, параграф 1, при условие че тя 
отговаря на критериите по член 32, 
параграф 1.

Or. de
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Обосновка

Служи за пояснение. На регионите с приоритетни екологични площи, които са 
публична собственост и които отговарят на критериите на член 32, трябва да се 
разреши да отдават под аренда тези площи на селскостопански производители с 
оглед на тяхното управление и поддържане. Съответно тези площи се разпределят на 
селскостопанския производител като приоритетни екологични площи в съответствие 
с член 32.

Изменение 1755
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Площите с екологична 
инфраструктура включват 
специфични местни и регионални 
практики за обработване или 
стопанисване на земите, подкрепящи 
прехода към устойчиви системи за 
земеделие и подобрено управление на 
околната среда съгласно членове 29, 
30 и 31.

Or. en

Изменение 1756
Brian Simpson

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се увеличат значително 
ползите от тази мярка за околната 
среда, следва да се насърчат 
селскостопанските производители да 
поемат съответните ангажименти, 
установени съгласно дял III, глава 1, 
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член 29 от Регламент (ЕС) № [   ] 
[Регламент относно развитието на 
селските райони]. Тези ангажименти 
следва да бъдат съобразени със 
съответните земи с оглед на 
постигането на максимална полза за 
околната среда и те могат да 
включват практики като свързване 
на приоритетните екологични площи 
с цел създаване на екологични мрежи 
или засяване със съчетание от семена 
на богати на пчелен прашец и нектар 
видове, които са благоприятни за 
опрашителите. 

Or. en

Обосновка

С цел да се стимулира допълнително благоприятното въздействие на приоритетните 
екологични площи върху околната среда, трябва да се насърчи положителното 
стопанисване чрез агроекологични схеми. 

Изменение 1757
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако разпоредба на действащо 
споразумение за наемане на земи, 
сключено преди 2011 г., не е в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член, тази разпоредба има 
превес до изтичане на срока на 
действие на съответното 
споразумение.

Or. en

Изменение 1758
Christel Schaldemose
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 3,5 процента от 
площите като приоритетни 
екологични площи на регионално 
равнище, за да получат съседни 
приоритетни екологични площи.
Държавите членки определят 
площите и задълженията за 
участващите селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители, за да 
покрият равнището от 3,5 процента. 
Целта на определените площи и 
задължения е да се укрепи 
прилагането на политиките на Съюза 
в областта на околната среда, 
климата и биологичното 
разнообразие. Задълженията 
надхвърлят рамките на практиките, 
посочени в член 29, параграф 1 по 
отношение на ползите за климата и 
околната среда
При прилагането на приоритетните 
екологични площи на регионално 
равнище държавите членки 
осведомяват всяка година 
селскостопанските производители за 
равнището на индивидуалните 
задължения по отношение на 
приоритетните екологични площи, с 
минимален размер от 3,5 %. 
Индивидуалното равнище се 
изчислява въз основа на площите, 
които се използват като 
приоритетни екологични площи и 
които се управляват на регионално 
равнище.

Or. en
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Изменение 1759
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
група селскостопански 
производители, които колективно 
експлоатират ясно определена площ 
от съседни едни на други земи, могат 
да поискат процентът на 
приоритетните екологични площи, 
посочен в параграф 1, да се зачита на 
равнището на групата по отношение 
на отговарящите на условията за 
подпомагане хектари, които се 
експлоатират колективно.  В такива 
случаи държавите членки 
установяват всяка година обективни 
критерии за определяне на 
съответните площи и на процента 
на приоритетната екологична площ, 
която се осигурява на равнището на 
отделните селскостопански 
производители.

Or. en

Обосновка

Целта е да се предостави известна гъвкавост по отношение на групите 
селскостопански производители, които експлоатират своята земя в рамките на 
колектив.

Изменение 1760
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат, 
че приоритетната екологична площ, 
посочена в този параграф, се 
осигурява на равнището на група 
селскостопански производители,
когато последните представят 
доказателства, че експлоатират 
колективно ясно определена площ от 
(съседни едни на други) земи. В такива 
случаи най-малко 3,5 % от 
приоритетната екологична площ се 
намира в отговарящите на условията 
за подпомагане хектари на всеки 
отделен селскостопански 
производител. Останалите 3,5 % 
могат да се намират в който и да е 
от отговарящите на условията за 
подпомагане хектари, които се 
експлоатират колективно. Когато се 
използва тази опция, 
селскостопанските производители 
носят колективна отговорност за 
осигуряване на това, че е постигнат 
процентът на приоритетната 
екологична площ, посочен в параграф 
1.

Or. en

Обосновка

Целта е да се предостави известна гъвкавост по отношение на групите
селскостопански производители, които експлоатират своята земя в рамките на 
колектив.

Изменение 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от първия 
параграф селскостопанските 
производители, които участват в 
агроекологични схеми като част от 
Регламент (ЕС) № [   ] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони], гарантират, че 2 % от 
техните отговарящи на условията за 
подпомагане хектари съгласно 
определението в член 25, параграф 2, 
са приоритетна екологична площ, 
например оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка  ii), както и отговарящи на 
условията за подпомагане хектари, 
които подлежат на задължения в 
рамките на определени 
агроекологични мерки в съответствие 
с член 29 от Регламент (ЕС) № [   ] 
[Регламент относно развитието на 
селските райони], и отговарящи на 
условията за подпомагане хектари, 
които са част от площите, 
разглеждани в директиви 92/43/ЕИО 
или 2009/147/EО.

Or. en

Обосновка

Екологосъобразният елемент на ОСП следва да бъде част от втория стълб, а не от 
директните плащания.

Изменение 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Процентът, посочен в параграф 1, 
може да бъде намален на равнището 
на държава членка или на регионално 
равнище, ако държавата членка или
регионът има обща нормативна 
уредба в областта на околната среда, 
която надхвърля задълженията на 
селскостопанските производители в 
други държави членки.
Селскостопанските производители 
следва да могат да прехвърлят 
цялото задължение по параграф 1 или 
част от това задължение на друг 
селскостопански производител, без да 
се прехвърля земя. 
Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 процента от площите 
като приоритетни екологични площи 
на регионално равнище, за да получат 
съседни приоритетни екологични 
площи.
Държави членки и региони, които не 
са включили площите, посочени в 
параграф 1, в своята система за 
идентификация на земеделските 
парцели, могат да причислят тези 
особености към процента по 
параграф 1, без да ги включват в 
системата за идентификация на 
земеделските парцели.

Or. en

Обосновка

Необходима е допълнителна гъвкавост при прилагането на приоритетните 
екологични площи. Задължението следва да може да се прехвърля между 
селскостопанските производители, следва да бъде възможно част от задължението 
да се прилага на национално или регионално равнище и следва да бъде възможно да се 
вземат предвид общи инициативи по отношение на околната среда, които нахвърлят 
задълженията на селскостопанските производители в други държави членки.
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Изменение 1763
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 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент, посочен в 
параграф 1, се намалява на:
- 5 % в случаи на съвместни 
предприятия на групи 
селскостопански производители, 
които създават непрекъснати, 
съседни приоритетни екологични 
площи;
- 1,5 % в държавите членки, в които 
най-малко 45 % от общата им земна 
площ е покрита от гори;
- 1,5 % в държавите членки, в които 
обработваната земеделска площ е по-
малко от 35 % от общата земна 
площ.

Or. en

Изменение 1764
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент, посочен в 
параграф 1, се намалява на:
- 5 % в случаи на съвместни 
предприятия на групи 
селскостопански производители, 
които създават непрекъснати, 
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съседни приоритетни екологични 
площи;
- 1,5 % в държавите членки, в които
най-малко 30 % от общата им земна 
площ е покрита от гори;
- 1,5 % в държавите членки, в които 
обработваната земеделска площ е по-
малко от 35 % от общата земна 
площ.

Or. en

Изменение 1765
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация минималният 
процент за приоритетните 
екологични площи, посочен в член 29, 
се намалява на 2 %, когато 
селскостопански производител 
създаде мрежа от екологосъобразни 
инфраструктури, които служат 
като зелен коридор, на своята земя. 

Or. en

Обосновка

Въвежда се стимул за селскостопанските производители да полагат съвместни 
усилия, за да повишат своите стандарти в областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие.

Изменение 1766
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент, посочен в 
параграф 1, се намалява на 3% за групи 
селскостопански производители, 
които създават непрекъснати, 
съседни приоритетни екологични 
площи.

Or. pt

Изменение 1767
Milan Zver

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент, посочен в 
този параграф, се намалява на най-
малко 3,5 % в случаите, в които над 
50 % от площта на държавата 
членка е залесена.

Or. sl

Обосновка

Изискваният процент за приоритетните екологични площи следва да отчита 
природните особености на отделните държави членки, по-специално дела от 
тяхната площ, който е залесен; по-високият дял на горите следва да предполага 
изискване за по-нисък процент. Горите са най-добрата форма на приоритетна 
екологична площ, особено в Словения, която се характеризира с устойчиво управление 
на горите. Делът на горите е обективен, сравним и подлежащ на проверка критерий.

Изменение 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент, посочен в 
него, се намалява на 5 % в случаи на 
съвместни предприятия на групи 
селскостопански производители, 
които създават непрекъснати, 
съседни приоритетни екологични 
площи, дори ако тези групи не са 
организирани по официален път.

Or. ro

Изменение 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 в 
държавите членки, в които 
обработваната земеделска площ е под 
10 % от общата площ на 
съответната държава членка, 
екологичната площ заема 3 % от 
обработваемата земя на 
селскостопанските производители.

Or. en

Обосновка

Процентът на обработваната земеделска площ от общата площ варира значително в 
различните държави членки. В някои държави членки в обработваемата земя 
особеностите на ландшафта се срещат по-рядко, отколкото в други държави членки, 
и обикновено в ландшафта преобладават горите, тресавищата и калищата, което 
само по себе си допринася за биологичното разнообразие.

Изменение 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Първият параграф не се прилага за 
земеделските площи, които се 
използват за отглеждане на плодови 
или овощни култури, или за 
стопанствата, в която 
обработваемата земя заема по-малко 
от 15 хектара.

Or. en

Изменение 1771
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Селскостопанските 
производители прилагат годишен 
план за управление на хранителните 
вещества в площите от 
стопанството си, които отговарят 
на условията за подпомагане съгласно 
определението в член 25, параграф 2. 
Той се състои от регистър с данни за 
стопанството и регистър с данни за 
нивите, които включват най-малко:
- доклад с анализ на почвите във 
всички площи от стопанството, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, който се изготвя 
периодично през периоди от 3 до 5 
години и се преразглежда ежегодно, с 
цел определяне на съдържанието на 
фосфор, калий и магнезий и 
стойността на pH;
- пълна информация за всички торове, 
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използвани в стопанството, 
включително за органичния оборски 
тор (график на използването им, 
площите, където са използвани, 
тяхното количество, вид, 
складиране), с цел да се гарантира, че 
селскостопанският производител 
взема предвид всички други източници 
на хранителни вещества, преди да 
реши в каква степен да използва 
торовете;
- селскостопанските производители 
също редовно извършват калибриране 
и изпитвания на малка площ на 
съоръженията за наторяване и 
калибриране на съоръженията за 
наторяване с оборски тор.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
приемането на специфични 
определения и правила относно 
съдържанието на регистъра с данни 
за стопанството и на регистъра с 
данни за нивите, които 
селскостопанските производители 
попълват, за да отбелязват и 
подобряват в максимална степен 
управлението и използването на 
хранителните вещества.

Or. en

Изменение 1772
Ulrike Rodust

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. На условията за обозначаване 
като приоритетни екологични площи 
отговарят следните:
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- обработваема земя и пасища, богати 
на видове;
- зърнени култури с голямо 
разстояние между редиците (най-
малко 20 см);
- крайречни ивици с широчина най-
малко 10 м, в които не са използвани 
торове или продукти за растителна 
защита;
- пасища, в които се извършва късна 
коситба или късна паша.

Or. de

Изменение 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В земеделските площи, посочени в 
настоящата глава, се разрешава 
отглеждането на следните култури: 
a) трайни енергийни насаждения и 
б) протеинови култури.

Or. de

Изменение 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки могат да 
решат да определят редките 
култури, които са застрашени от 
изчезване и които представляват по-
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малко от 1 % от общата 
обработваема площ в дадена държава 
членка, като приоритетна 
екологична площ;

Or. en

Изменение 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Някои приоритетни екологични 
площи се изчисляват така, че въз 
основа на тяхното значение за 
околната среда може да се отчете 
равностойна площ, която е с по-голям 
размер от площта, която на 
практика се заема от съответния 
елемент.  Това изчисляване се 
определя в приложение IVa.

Or. fr

Изменение 1776
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За приоритетни екологични 
площи се считат, както следва: 
бивши особености на земеделските 
площи като ивици тревни площи или 
зони за защита на водите, 
включително особености на 
съседните земеделски площи, 
оставена под угар земя, 
компенсационни площи, природни 
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резервати и публични площи, 
определени като имащи значение за 
околната среда.

Or. de

Изменение 1777
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Чрез дерогация от член 1 
държавите членки могат да решат 
приоритетната екологична площ по 
член 1 да бъде подготвена от група 
селскостопански производители в 
точно определен район, при условие че 
те могат да докажат, че използват 
точно определена площ от съседни 
едни на други земи. В този случай най-
малко половината от 
приоритетната екологична площ (1,5 
% от общата определена площ) е 
разположена в отговарящите на 
условията за подпомагане хектари на 
всеки селскостопански производител. 
Останалите 1,5 % могат да се 
намират където и да е другаде в 
рамките на този точно определен 
район с отговарящи на условията за 
подпомагане хектари, използван 
съвместно от групата 
селскостопански производители. 
Когато се използва тази опция, 
селскостопанските производители 
носят съвместна отговорност за 
подготвянето на изисквания процент 
приоритетна екологична площ в 
съответствие с член 1 в рамките на 
своето стопанство и на точно 
определения район.

Or. de
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Изменение 1778
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Селскостопанските 
производители могат като 
алтернатива да спазват 
изискванията по член 32, параграф 1, 
ако те обработват най-малко 15 % 
от своите отговарящи на условията 
за подпомагане хектари съгласно 
определението в член 25, параграф 2, 
за отглеждане на бобови култури за 
паша, ако те са в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква ба) 
(„авангардни устойчиви системи“) 
или член 4, параграф 1, буква за) 
(„земеделие с висока природна 
стойност“).

Or. en

Изменение 1779
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Чрез дерогация минималният 
процент на приоритетните 
екологични площи, посочен в член 29, 
се намалява с 1 %, когато 
селскостопански производител 
създаде инфраструктура за защита 
на водите, която предотвратява 
замърсяването при източника.
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Or. en

Обосновка

Въвежда се стимул за селскостопанските производители да полагат съвместни 
усилия, за да повишат своите стандарти в областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие.

Изменение 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент се намалява 
на 5 % в случаи на съвместни 
предприятия на групи 
селскостопански производители, 
одобрени от органите въз основа на 
план за регионално управление. Най-
малко половината (2,5 %) от тази цел 
следва да се реализира на равнището 
на отделните стопанства.

Or. en

Изменение 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Приоритетните екологични 
площи като оставена под угар земя, 
тераси, особености на ландшафта, 
буферни ивици и залесени площи 
отговарят на условията за 
предоставяне на директни плащания.
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Or. ro

Изменение 1782
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Селскостопанските 
производители прилагат план 
относно енергийната ефективност в 
стопанството си. Той се състои най-
малко от следните елементи:
- подробен и редовно преразглеждан 
регистър за енергоснабдяването и 
енергопотреблението в 
стопанството и действията за 
увеличаване на енергийната 
ефективност в стопанството.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
приемането на специфични 
определения и критерии за 
съдържанието на плановете за 
енергийната ефективност на 
стопанството, които 
селскостопанските производители 
прилагат, за да повишат максимално 
енергийната ефективност на 
стопанството.

Or. en

Изменение 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Чрез дерогация от параграф 1 
минималният процент се намалява 
на 2 % в случаите, в които групи 
селскостопански производители 
създават непрекъснати, съседни 
приоритетни екологични площи.

Or. fr

Изменение 1784
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Чрез дерогация минималният 
процент на приоритетните 
екологични площи, посочен в член 29, 
се намалява с 1 %, когато 
селскостопански производител 
предприеме специфични мерки с цел 
създаване на местообитание, в което 
опрашващи насекоми намират храна.

Or. en

Обосновка

Въвежда се стимул за селскостопанските производители да полагат съвместни 
усилия, за да повишат своите стандарти в областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие.

Изменение 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Селскостопанските 
производители, които решат да 
спазят част от задължението да 
имат приоритетна екологична площ, 
като участват в група 
селскостопански производители в 
съответствие с план за национално 
или регионално управление, не могат 
да напуснат групата и не могат да 
спазят по друг начин посоченото по-
горе задължение през съответната 
година. Всеки селскостопански 
производител отговаря за спазването 
на изискванията от всички други 
селскостопански производители от
групата. Плащането по член 29, 
параграф 1, се намалява за всички 
участници, ако групата 
селскостопански производители не 
изпълни или не изпълни в достатъчна 
степен задължението относно 
поддържането на приоритетна 
екологична площ.

Or. en

Изменение 1786
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Селскостопанските 
производители прилагат план за 
управление на почвите за цялото си 
стопанство, като определят кои са 
площите, изложени на риск от ерозия 
на почвата, дали има значително 
намаляване на органичните вещества 
в резултат на селскостопанските 
практики и дали се наблюдава 
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уплътняване на почвата. От 
селскостопанските производители се 
изисква да предприемат подходящи 
действия за ограничаване на тези 
рискове.

Or. en

Изменение 1787
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
приемането на специфични 
определения и критерии за 
съдържанието на плановете за 
управление на почвите с цел 
осигуряване на ефективно използване 
на почвите.

Or. en

Изменение 1788
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Чрез дерогация минималният 
процент, посочен в член 29, се 
намалява с 1 %, когато 
селскостопански производител се е 
възползвал от обучение и е приложил 
мерки за подобряване на 
биологичното разнообразие или на 
управлението на водите.
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Or. en

Обосновка

Въвежда се стимул за селскостопанските производители да полагат съвместни 
усилия, за да повишат своите стандарти в областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие.

Изменение 1789
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на видовете 
приоритетни екологични площи по 
параграф 1 от настоящия член и да 
добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид 
за спазването на процента по същия 
параграф.

заличава се

Or. en

Изменение 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да изготвя списъка с 
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други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

културите, които предлагат присъща 
полза за околната среда, както се 
посочва в параграф 1, трета алинея.

Or. fr

Изменение 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1, втора 
алинея от настоящия член и да определя 
списъка с културите, които 
предлагат присъща полза за околната 
среда, както се посочва в параграф 1, 
трета алинея.

Or. fr

Изменение 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
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площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф, както и да определя 
правила относно поддържането на 
приоритетните екологични площи, 
по-специално за да гарантира, че 
мерките, предвидени в параграф 1 на 
настоящия член, за запазване на 
процента на приоритетните 
екологични площи, включват 
индивидуални задължения, които 
трябва да бъдат спазени, ако 
посоченият процент бъде намален.

Or. en

Изменение 1793
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на видовете 
приоритетни екологични площи по 
параграф 1 от настоящия член и да 
добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, 
които могат да бъдат взети предвид за 
спазването на процента по същия 
параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, както се 
посочва в параграфи 1 и 1а от 
настоящия член, за определяне на
допълнителни критерии за
квалифицирането на видовете площи 
по параграф 1 от настоящия член като 
приоритетни екологични площи, 
както и да добавя други видове площи, 
различни от посочените в параграф 1 
от настоящия член, които могат да 
бъдат взети предвид за спазването на 
процента по същия параграф.

Or. en

Изменение 1794
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете екологични 
инфраструктури по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове екологични 
инфраструктури, които могат да бъдат 
взети предвид за спазването на процента 
по същия параграф.

Or. en

Изменение 1795
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграфи 1 и 2 
от настоящия член и да добавя и 
определя други видове приоритетни
екологични площи, които могат да 
бъдат взети предвид за спазването на 
процента по същите параграфи.

Or. de

Изменение 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и на техния размер и 
да добавя и определя други видове 
приоритетни екологични площи, които 
могат да бъдат взети предвид за 
спазването на процента по същия 
параграф.

Or. en

Изменение 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и техните 
еквивалентни стойности и да добавя 
и определя други видове приоритетни 
екологични площи, които могат да 
бъдат взети предвид за спазването на 
процента по същия параграф.

Or. en

Изменение 1798
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и техните  
еквивалентни стойности и да добавя 
и определя други видове приоритетни 
екологични площи, които могат да 
бъдат взети предвид за спазването на 
процента по същия параграф.

Or. en

Изменение 1799
Ivari Padar

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 56 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

Or. en

Изменение 1800
Brian Simpson
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Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за допълнително 
определяне на видовете приоритетни 
екологични площи по параграф 1 от 
настоящия член и на видовете 
стопанисване, които могат да бъдат 
допустими, и да добавя и определя 
други видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазването на процента по 
същия параграф.

Or. en

Изменение 1801
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез актове за изпълнение 
Комисията  одобрява решението, 
посочено в параграф 1а. 
Задълженията, установени за 
определените площи и за площта, 
стопанисвана в съответствие със 
задълженията, посочени в параграф 
1а, се одобряват от Комисията.  
Одобрението включва информация за 
въздействието върху околната среда 
и климата, което надхвърля рамките 
на практиките, посочени в член 29, 
параграф 1 по отношение на ползите 
за климата и околната среда. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.
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Or. en

Изменение 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
План за управление на хранителните 

вещества в стопанството
1. Селскостопанските производители 
прилагат годишен план за управление 
на хранителните вещества в 
площите от стопанството си, 
определени съгласно член 25, параграф 
2, който има за цел да подобри 
максимално използването на оборски 
тор и изкуствени торове.
Селскостопанските производители 
поддържат регистри, в които се 
описват подробно използваните в 
стопанството торове и които са 
придружени от доклад за анализ на 
почвите.
В плана се определят ясни цели за 
оптимално използване на 
хранителните вещества в 
стопанството.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правилата относно прилагането 
на мярката.

Or. en

Изменение 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
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Johansson

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
План за управление на хранителните 

вещества
1. Селскостопанските производители 
прилагат ежегодно план за 
управление на хранителните 
вещества в площите от 
стопанството си, които отговарят 
на условията за подпомагане съгласно 
определението в член 25, параграф 2. 
Той се състои от регистър с данни за 
стопанството и регистър с данни за 
нивите, които включват най-малко:
- актуализиран доклад с анализ на 
почвите за всички площи от 
стопанството, които отговарят на 
условията за подпомагане,
- анализ на хранителните вещества 
във всички органични торове, които 
ще се използват в стопанството през 
годината, и техните количествени 
стойности,
- план за оптимално управление, в 
който се определят предвиденото 
използване на торове и тяхното 
точно приложение,
- калибриране и изпитвания на малка 
площ на съоръженията за наторяване 
и калибриране на съоръженията за 
разпръскване на торове и за пръскане 
с торове за осигуряване на прецизното 
им използване. 
Планът за управление на 
хранителните вещества се изготвя 
въз основа на посочения по-горе анализ 
и на осигуряването на баланс между 
изискванията на културата и 
извличането от културите на 
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хранителни вещества от почвата и 
торовете и той включва цели за 
оптимално използване на 
хранителните вещества и торовете 
и за намаляване на излугването и 
изтичането на нитрати.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на 
условията и правилата относно 
съдържанието на регистрите с данни 
за стопанството и за нивите, които 
селскостопанските производители 
попълват, за да отбелязват и 
подобряват максимално използването 
и планирането на хранителните 
вещества.

Or. en

Обосновка

Тази мярка ще осигури ефикасност в областта на използването на хранителните 
вещества и въглеродните емисии и ще ограничи излугването и изтичането на 
нитрати извън площите, които са класифицирани като застрашени от замърсяване с 
нитрати. Това следва да предостави икономически ползи на селскостопанските 
производители, както и да подобри екологичните параметри на стопанствата.

Изменение 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
План за управление на хранителните 

вещества
1. Селскостопанските производители 
прилагат годишен план за управление 
на хранителните вещества в 
площите от стопанството си, които 
отговарят на условията за 
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подпомагане съгласно определението в 
член 25, параграф 2. Той се състои от 
регистър с данни за стопанството и 
регистър с данни за нивите, които 
включват най-малко:
- доклад с анализ на почвите във 
всички площи от стопанството, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, който се изготвя 
периодично през периоди от 3 до 5 
години и се преразглежда ежегодно, с 
цел определяне на съдържанието на 
фосфор, калий и магнезий и 
стойността на pH;
- пълна информация за всички торове, 
използвани в стопанството, 
включително за органичните торове 
(график на използването им, 
площите, където са използвани, 
тяхното количество, вид, 
складиране), с цел да се гарантира, че 
селскостопанският производител 
взема предвид всички други източници 
на хранителни вещества, преди да 
реши в каква степен да използва 
торовете;
- селскостопанските производители 
също редовно извършват калибриране 
и изпитвания на малка площ на 
съоръженията за наторяване и 
калибриране на съоръженията за 
наторяване с оборски тор.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
приемането на специфични 
определения и правила относно 
съдържанието на регистрите с данни 
за стопанството и с данни за нивите, 
които селскостопанските 
производители попълват, за да 
отбелязват и подобряват в 
максимална степен управлението и 
използването на хранителните 
вещества.
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Or. en

Изменение 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
При дървесните култури процентът 
на приоритетната екологична площ 
включва обработваната площ, в 
която се отглеждат култури, които 
осигуряват положителни годишни 
резултати по отношение на 
улавянето на въглероден диоксид и 
които свеждат до минимум 
използването на вода (площи, в които 
се прилага капково напояване), 
ограничават ерозията на почвата и 
ограничават опустиняването. 

Or. es

Изменение 1806
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
План за управление на водите

Селскостопанските производители 
прилагат план относно ефективното 
използване на водите в земеделското 
си стопанство. Той се състои от:
- определяне на площите, които са 
подходящи за прилагането на мерки 
за задържане на водата;
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- определяне на площите, които са 
подходящи за прилагането на мерки 
за смекчаване на последиците от 
сушите;
- точно, редовно измерване и 
записване на използването на водата.

Or. en

Изменение 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
План за повишаване на 

ефективността на използването на 
ресурсите

1. Селскостопанските производители 
прилагат план за действие за 
ефективно използване на ресурсите в 
площите от стопанството си, които 
отговарят на условията за 
подпомагане съгласно определението в 
член 25, параграф 2, включително: a) 
план за управление на хранителните 
вещества в стопанството, който 
може да включва използване на 
междинни култури или култури, 
които обогатяват почвата с азот, 
използване на торове, които изпускат 
азот постепенно, план за оптимално 
използване на животински тор или за 
извличане на хранителни вещества 
от оборски тор, б) участие в план за 
намаляване на използването на 
антибиотици, в) участие в програми 
за намаляване на използването на 
химически продукти за растителна 
защита, г) план за енергийна 
ефективност, включително мерки за 
намаляване на използването на 
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(изкопаеми) горива и/или за 
производство на енергия от 
възобновяеми източници.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правилата относно прилагането 
на мярката.

Or. en

Изменение 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 32 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Общи правила за плащания за 

екологизиране - животновъдни 
стопанства без земя

Селскостопанските производители, 
които отглеждат едър рогат 
добитък и/или овце и които не 
разполагат със земя, гарантират, че 
най-малко 50 % от тяхната храна и 
фураж се осигурява от стопанства, 
които се намират в близост до 
техните съоръжения за 
животновъдство, и че разполагат с 
план за управление на обработването 
на оборския тор и течния тор в 
обект, който е подходящ за вида и 
броя на отглежданите животни.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се включи мярка, насочена към животновъдните стопанства, които 
не разполагат на практика със земя.
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Изменение 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 32 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32б
План за енергийна ефективност на 

стопанствата
1. Селскостопанските производители 
провеждат ежегодно независим одит 
на цялото потребление на енергия и 
горива в своето стопанство и 
изготвят план за енергийна 
ефективност на стопанството с 
оглед на оптималното ефективно 
използване на всички горива и енергия 
в стопанството. Планът се състои 
от регистър с данни за 
стопанството, включително цели за 
намаляване на потреблението на 
енергия и горива, и включва най-малко 
следните елементи:
- подробен и актуализиран регистър 
за енергийните доставки за 
стопанството и  
- потреблението на горива;
- план за оптимална енергийна 
ефективност и изолация на всички 
съществуващи и нови сгради, 
оборудване и машини в 
стопанството, включително контрол 
чрез интелигентни измервателни 
уреди и термостат на 
потреблението на електроенергия, газ 
и гореща вода, както и енергийно 
ефективни уреди като осветление и 
хладилни системи с ниска консумация 
на енергия и системи за автоматичен 
контрол на осветлението.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
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допълнително определяне на 
условията и правилата относно 
съдържанието на плана за 
енергийната ефективност на 
стопанството, който 
селскостопанските производители 
прилагат, за да подобрят максимално 
своето потребление на енергия и да 
сведат до минимум използването на 
изкопаеми горива.

Or. en

Обосновка

Тази мярка предоставя възможност за подобряване на енергийната ефективност и на 
ефективността в областта на въглеродните емисии, както и за смекчаване на 
изменението на климата, като усилията се полагат в рамките на по-голям брой 
стопанства, отколкото при специфичните агроекологичните мерки. Това следва да 
предостави икономически ползи на селскостопанските производители, както и да 
подобри екологичните параметри на стопанствата.

Изменение 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 32 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32б
План за енергийна ефективност на 

стопанствата
1. Селскостопанските производители 
прилагат план относно енергийната 
ефективност в стопанството си. Той 
се състои най-малко от следните 
елементи:
- подробен и редовно преразглеждан 
регистър за енергийните доставки за 
стопанството и 
- потреблението и действията за 
увеличаване на енергийната 
ефективност на стопанството им.
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2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
приемането на специфични 
определения и критерии за 
съдържанието на плановете за 
енергийната ефективност на 
стопанството, които 
селскостопанските производители 
прилагат, за да повишат максимално 
енергийната ефективност на 
стопанството.

Or. en

Изменение 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32б
План за действие относно 
биологичното разнообразие

1. Селскостопанските производители 
прилагат план за действие относно 
биологичното разнообразие в 
площите от стопанството си, които 
отговарят на условията за 
подпомагане съгласно определението в 
член 25, параграф 2. Планът определя 
видовете в стопанството и 
намаляващите видове, като се 
предвиждат конкретни разпоредби за 
местообитанията на въпросните 
намаляващи видове.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правилата относно прилагането 
на мярката.
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Or. en

Изменение 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 32 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32б
Зимно покритие на повърхността на 

почвата
1. Селскостопанските производители 
с над 20 хектара обработваема земя, 
която отговаря на условията за 
подпомагане съгласно член 25, 
параграф 2, поддържат временно 
покритие на повърхността на 
почвата през зимата, в съответствие 
със следните условия:
- селскостопанският производител 
трябва да бъде в състояние да 
идентифицира номера на парцела, 
метода на обработване и засятата 
зелена площ;
- за целите на настоящия член могат 
да се вземат предвид неорганичният 
мулч и/или покритието с утайка.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
установяване на правила относно 
прилагането на изискванията, 
определени в настоящия член, и 
относно периода, през който се 
използва временно покритие на 
повърхността на почвата.

Or. en
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Изменение 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 32 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32в
Планове за управление на почвите

1. Селскостопанските производители 
прилагат план за управление на 
почвите за цялото си стопанство, 
като определят кои са площите, 
изложени на риск от ерозия на 
почвата, и дали има значително 
намаляване на органичните вещества 
в резултат на селскостопанските 
практики и дали се наблюдава 
уплътняване на почвата. От 
селскостопанските производители се 
изисква да предприемат подходящи 
действия за ограничаване на тези 
рискове.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
приемането на специфични 
определения и критерии за 
съдържанието на плановете за 
управление на почвите с цел 
осигуряване на ефективно използване 
на почвите.

Or. en

Изменение 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Предложение за регламент
Член 32 в (нов)



PE494.487v01-00 152/192 AM\909521BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32в
Зимно покритие на повърхността на 

почвата
1. Селскостопанските производители 
гарантират, че техните хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, които в противен 
случай биха останали голи през 
зимата, са покрити с временна 
растителна покривка съгласно 
следните условия:
- покритието на почвата може да 
включва треви, естествена 
растителност, дребни зърнени и 
междинни култури, бобови зеленчуци 
и кръстоцветни култури, детелина и 
стърнища,
- елементи за стопанисване на 
природата и особености на 
ландшафта, които са оставени голи, 
се включват в мярката за покритие 
на повърхността на почвата 
дотолкова, доколкото са съвместими 
с целите, които се преследват 
съгласно мерките за агроекология и 
климат, приети съгласно член 29 от 
Регламент (ЕС) № [...] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони],
- повърхността на почвата се покрива 
за период, който се определя от 
държавата членка съгласно вида 
почва и климатичните условия, като 
покривката на почвата се премахва в 
подходящо време, както е определено 
от държавата членка с цел 
гарантиране на максимални ползи за 
околната среда и климата съгласно 
алинея 2.
Зеленчуковите градини, разсадниците 
и горските земи се освобождават от 
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изискванията за покритие на 
повърхността на почвата.
2. Държавите членки, които 
прилагат настоящия член, определят 
датите за създаването и 
премахването на покритието на 
повърхността на почвата при 
отчитане на вида почва и 
климатичните условия. Те 
своевременно уведомяват Комисията 
за приложимите дати.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за 
допълнително определяне на 
условията и правилата, които се 
прилагат за изискванията за 
покритие на повърхността на 
почвата, както са изложени в 
параграф 1, включително специфични 
правила, приложими за културите с 
късна реколта.

Or. en

Обосновка

Настоящата мярка ще бъде особено полезна за хранителните вещества в почвата и 
задържането на въглерод в почвата. Необходимо е държавите членки да определят 
най-доброто време за създаване и премахване на покритието в съответствие с 
техните специфични обстоятелства.

Изменение 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 32 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32в
План за подобряване на управлението 

на водите
1. Селскостопанските производители 
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приемат мерки за опазване на 
водните ресурси, например чрез 
улавяне и съхранение на дъждовна 
вода, напоителни техники, 
използващи по-малко вода или 
прецизно селско стопанство. 
Селскостопанските производители са 
длъжни да измерват използването на 
вода в своите стопанства и да 
демонстрират значително 
подобрение на ефективността си на 
използването на водата.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правилата относно прилагането 
на мярката.

Or. en

Изменение 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 32 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32в
Намалена или никаква обработка и 

пряка сеитба
1. Селскостопанските производители 
поддържат 20 % от своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, за намалена или 
никаква обработка с ниска 
дислокация и пряка сеитба. 
Селскостопанският производител е 
длъжен да води подробни записи, 
включително относно засятата 
култура, картовия номер на земята и 
използвания метод по влагане.



AM\909521BG.doc 155/192 PE494.487v01-00

BG

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правилата относно прилагането 
на мярката.

Or. en

Изменение 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 32 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32г
План за действие относно 
биологичното разнообразие

1. Селскостопанските производители 
прилагат план за действие относно 
биологичното разнообразие в 
площите от стопанството си, които 
отговарят на условията за 
подпомагане съгласно определението в 
член 25, параграф 2. Планът определя 
видовете в стопанството и 
намаляващите видове, като се 
предвижда конкретна разпоредба за 
местообитанията на въпросните 
намаляващи видове.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правилата относно прилагането 
на мярката.

Or. en

Изменение 1818
Esther de Lange
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Предложение за регламент
Член 32 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32г
Мониторинг и докладване

1. Селскостопанските производители, 
които изберат да приложат една или 
повече мерки за екологизиране 
съгласно установеното в членове [32a 
нов - 32в нов], са длъжни да извършат 
мониторинг на подобрението спрямо 
базова линия за 2014 г.
2. Държавите членки, които изберат 
да приложат една или повече мерки за 
екологизиране съгласно установеното 
в членове [32a нов - 32в нов], са 
длъжни да извършат мониторинг на 
подобрението спрямо базова линия за 
2014 г. и да докладват веднъж на 
всеки две години на Комисията 
относно прилагането на мерките за 
екологизиране и постигнатите 
резултати на своята територия.
3. Веднъж на всеки две години 
Комисията представя, въз основа на 
докладите на държавите членки и на 
техните констатации, анализ на 
прилагането на мерките за 
екологизиране и постигнатите 
резултати в държавите членки.

Or. en

Изменение 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 32 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 д
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Управление на водите
1. В държавите членки, в които 
напояването е от съществено 
значение за селскостопанското 
производство, селскостопанските 
производители приемат мерки за 
опазване на водните ресурси.
Това ще наложи измерване на водата, 
използвана в стопанството чрез 
напояване, и приемане на планове за 
опазване на водните ресурси и за 
въвеждане на планове за ефективно 
използване на водните ресурси, 
включително улавяне и съхранение на 
дъждовна вода по целесъобразност.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правилата относно прилагането 
на мярката.

Or. en

Изменение 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Финансови разпоредби

1. Държавите-членки използват 30 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по
настоящата глава.
2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
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регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.
3. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за плащането, 
посочено в настоящата глава. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Екологосъобразният елемент следва да бъде във втория стълб на ОСП, а не да бъде 
част от директните плащания.

Изменение 1821
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Финансови разпоредби

1. Държавите-членки използват 30 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава.
2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
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прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.
3. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за плащането, 
посочено в настоящата глава. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. de

Обосновка

С цел постигане на ползи за околната среда съществува необходимост от 
диференциран подход от страна на регионите и от мерки, а не от всеобхватно 
преустановяване на обработването на ниви. Агроекологичните мерки следва 
съответно да се съсредоточат върху втория стълб. Съгласно настоящия член 
конкурентоспособността на стопанствата и значителният принос, който те могат 
да окажат с цел противодействие на недостига на храни в световен мащаб, биха били 
съществено намалени; в регионите с намаляващ брой на едрия рогат добитък липсва 
алтернативно използване на пасищата.

Изменение 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Финансови разпоредби
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1. Държавите-членки използват 30 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава.
2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.
3. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за плащането, 
посочено в настоящата глава. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Екологосъобразният елемент следва да бъде във втория стълб на ОСП, а не да бъде 
част от директните плащания.

Изменение 1823
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 33 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансови разпоредби Разпоредби за прилагане
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Or. fr

Изменение 1824
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки използват 30 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава.

заличава се

Or. en

Изменение 1825
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки използват 30 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава.

заличава се

Or. fr

Изменение 1826
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 10 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. en

Изменение 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 10 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. de

Изменение 1828
Giovanni La Via

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 10 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. it

Изменение 1829
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 10 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. en

Изменение 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват до 10 %
от годишния национален таван, посочен 
в приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. es

Обосновка

Считаме, че сумата, предвидена за този елемент, следва да бъде минимален, и 
предлагаме той да не надвишава 10 %.

Изменение 1831
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 

1. Държавите членки използват 15 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
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плащането по настоящата глава. плащането по настоящата глава през 
първите две години от прилагането 
на настоящия регламент и 30 % през 
следващите години.

Or. fr

Изменение 1832
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 15 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава, като 
по този начин предоставят 
възможност за по-голямо увеличение 
на процента за обвързаното с 
производството подпомагане.

Or. es

Изменение 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 15 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. es
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Обосновка

Разпределянето на 30 % от националните бюджетни кредити за директни плащания 
за плащания за екологизиране е прекомерно, като се има предвид, че тези средства се 
предоставят в еднаква степен на всички селскостопански производители в даден 
регион, а не се въвеждат постепенно.

Изменение 1834
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 20 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. en

Изменение 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 20 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. es

Изменение 1836
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 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 20 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. es

Обосновка

Предлага се процентът на националните бюджетни кредити за екологизиране да се 
намали от 30 % на 20 %.  

Изменение 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват най-
малко 20 % от годишния национален 
таван, посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава.

Or. ro

Изменение 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 

1. Държавите членки използват 20 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на
повишеното екологизиране на ОСП 
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плащането по настоящата глава. чрез подобрени агроекологични схеми 
съгласно Регламент (ЕС) № [   ] 
[Регламент относно развитието на 
селските райони] под формата на 
подкрепа от страна на Съюза за 
мерки за агроекология и климат в 
рамките на програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони].

Or. en

Обосновка

Мерките за екологизиране се прилагат по-успешно в рамките на втория стълб на 
ОСП.

Изменение 1839
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват 25 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. en

Изменение 1840
Martin Häusling
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. През 2014 г. държавите членки 
използват най-малко 20 % от годишния 
национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава, но в 
срок до 2020 г. те ще са увеличили 
сумата на 50 %.

Or. en

Изменение 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки могат да 
използват до 30 % от годишния 
национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. en

Изменение 1842
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % от 
годишния национален таван, посочен в 
приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

1. Държавите членки използват до 30 % 
от годишния национален таван, посочен 
в приложение II, за финансиране на 
плащането по настоящата глава.

Or. bg
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Изменение 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 30 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава.

1. С оглед на финансирането на 
плащането по настоящата глава 
държавите членки обвързват 30 % от
основното плащане със спазването на 
дял III, глава 2 от настоящия
регламент.

Or. en

Изменение 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Средната стойност на 
директните плащания на една 
държава членка следва да служи като 
референтна стойност с оглед на 
финансирането съгласно настоящата 
глава, за да се гарантира, че 
плащането за селскостопански 
практики, които са от полза за 
климата и околната среда, е еднакво 
за всяка държава членка;     

 Or. de

Изменение 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Средната стойност на 
директните плащания на една 
държава членка следва да служи като 
референтна стойност с оглед на 
плащанията съгласно настоящата 
глава, за да се гарантира, че 
плащането за селскостопански 
практики, които са от полза за 
климата и околната среда, е еднакво 
за всяка държава членка;     

Or. de

Изменение 1846
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При нарушения на задълженията, 
предвидени в членове 30, 31 и 32, 
наложената върху селскостопанския 
производител санкция не може да 
надхвърля размера на плащането за 
екологизиране, което действително е 
отпуснато на селскостопанския 
производител.

Or. en

Обосновка

Санкциите за неспазване на мерките за екологизиране следва да се ограничат до 
размера на плащането за екологизиране, което действително е отпуснато на 
селскостопанския производител.
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Изменение 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 

заличава се
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определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1849
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 1850
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 

заличава се
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прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1851
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

заличава се

Or. fr

Изменение 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки прилагат 
плащане, посочено в настоящата 
глава на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

заличава се

Or. es

Обосновка

Това предложение не предоставя възможност за извършване на регионално равнище 
на плащанията за екологизиране, тъй като то изисква те да бъдат индивидуално 
изчислени. 

Изменение 1853
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион 
държавите-членки използват част 
от тавана, определен според 

2. Държавите членки прилагат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на национално равнище.
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параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

Or. de

Изменение 1854
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион 
държавите-членки използват част от 
тавана, определен според параграф 3. За 
всеки регион въпросната част се 
изчислява, като съответният регионален 
таван, определен в съответствие с 
член 20, параграф 2, се раздели на 
тавана, определен в съответствие с 
член 19, параграф 1.

2. Държавите членки могат да прилагат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион въпросната 
част се изчислява, като съответният 
регионален таван, определен в 
съответствие с член 20, параграф 2, се 
раздели на тавана, определен в 
съответствие с член 19, параграф 1.

Or. en

Изменение 1855
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 2. Държавите членки могат да прилагат 
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посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион 
държавите-членки използват част от 
тавана, определен според параграф 3. За 
всеки регион въпросната част се 
изчислява, като съответният регионален 
таван, определен в съответствие с 
член 20, параграф 2, се раздели на 
тавана, определен в съответствие с 
член 19, параграф 1.

плащането, посочено в настоящата 
глава, на национално или — при 
прилагане на член 20 — на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите-членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион въпросната 
част се изчислява, като съответният 
регионален таван, определен в 
съответствие с член 20, параграф 2, се 
раздели на тавана, определен в 
съответствие с член 19, параграф 1.

Or. en

Изменение 1856
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион държавите 
членки използват част от тавана, 
определен според параграф 3. За всеки 
регион въпросната част се изчислява, 
като съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

2. Държавите членки могат да прилагат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на национално равнище или —
при прилагане на член 20 — те могат 
да прилагат плащането на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион въпросната 
част се изчислява, като съответният 
регионален таван, определен в 
съответствие с член 20, параграф 2, се 
раздели на тавана, определен в 
съответствие с член 19, параграф 1.

Or. en

Изменение 1857
James Nicholson
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион държавите 
членки използват част от тавана, 
определен според параграф 3. За всеки 
регион въпросната част се изчислява, 
като съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

2. Държавите членки прилагат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на национално равнище или —
при прилагане на член 20 — те могат 
да прилагат плащането на регионално 
равнище. В случай на прилагане на 
регионално равнище ― във всеки 
регион държавите членки използват 
част от тавана, определен според 
параграф 3. За всеки регион въпросната 
част се изчислява, като съответният 
регионален таван, определен в 
съответствие с член 20, параграф 2, се 
раздели на тавана, определен в 
съответствие с член 19, параграф 1.

Or. en

Обосновка

В някои държави членки селскостопанската политика е децентрализирана и се води 
на регионално равнище и поради това решенията за всички евентуални плащания за 
екологизиране ще трябва да се вземат на най-подходящото от административна 
гледна точка равнище.

Изменение 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки прилагат плащане, 
посочено в настоящата глава на 
национално или — при прилагане на 
член 20 — на регионално равнище. В 
случай на прилагане на регионално 
равнище ― във всеки регион държавите 
членки използват част от тавана, 

2. Държавите членки прилагат 
плащането, посочено в настоящата 
глава, на национално равнище. При 
прилагане на член 20 държавите 
членки могат да прилагат плащането 
на регионално равнище. В случай на 
прилагане на регионално равнище ― 
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определен според параграф 3. За всеки 
регион въпросната част се изчислява, 
като съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

във всеки регион държавите членки 
използват част от тавана, определен 
според параграф 3. За всеки регион 
въпросната част се изчислява, като 
съответният регионален таван, 
определен в съответствие с член 20, 
параграф 2, се раздели на тавана, 
определен в съответствие с член 19, 
параграф 1.

Or. de

Изменение 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Неразпределените при 
прилагането на член 33 средства се 
прехвърлят в рамките на 
съответните държави членки за 
мерки за развитие на селските райони 
по линия на ЕЗФРСР, насочени към 
селскостопанските производители 
или групи селскостопански 
производители, както е предвидено в 
член 14.

Or. en

Изменение 1860
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством актове за изпълнение
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за плащането, 

заличава се
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посочено в настоящата глава. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

Or. en

Изменение 1861
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством актове за изпълнение
Комисията определя на годишна база 
съответния таван за плащането, 
посочено в настоящата глава.
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 56, параграф 2.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за ежегодно 
определяне на съответния таван за 
плащането, посочено в настоящата 
глава.

Or. de

Обосновка

Определянето на горната граница на плащането за селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда не е решение от чисто технически характер. 

Изменение 1862
Agnès Le Brun

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя на годишна база
съответния таван за плащането, 
посочено в настоящата глава. 

3. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя съответните
условия по член 29, параграф 5 от
настоящата глава. Въпросните актове за 
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Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 56, параграф 2.

Or. fr

Изменение 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички намаления или санкции, 
налагани поради неспазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
членове 30, 31 и 32, остават в 
държавата членка и региона, където 
са възникнали.

Or. en

Обосновка

Нито едни санкции, наложени поради неспазване на изискванията за екологизиране, не 
следва да водят до намаляване на размера на националния пакет на държава членка 
или регион.

Изменение 1864
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички намаления или санкции, 
налагани поради неспазване на 
разпоредбите на настоящия член и на 
членове 30, 31 и 32, остават в 
държавата членка и региона, където 
са възникнали.
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Or. en

Изменение 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всички средства, произтичащи от 
намаляване на основното плащане 
или от изплащане на санкции 
съгласно настоящия член или членове 
30, 31 и 32, на основание неспазване на 
правилата остават в държавите 
членки и в регионите, където са 
възникнали. 

Or. de

Изменение 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Неусвоените бюджетни кредити в 
рамките на националния таван на 
държавите членки, които са били 
предназначени за финансиране на 
плащанията, посочени в настоящата 
глава, остават в държавите членки и 
се използват за мерки за агроекология 
и климат в съответствие с 
Регламента за ЕЗФРСР от 2012 г.

Or. de
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Изменение 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 33 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
Специални плащания за 
интелигентен растеж

Общи правила
1. Държавите членки предоставят 
помощ на селскостопанските 
производители съгласно условията, 
предвидени в настоящата глава, при 
условие че се спазят условията по 
член 9.
2. Държавите членки определят 
изискванията, на които 
потенциалните бенефициери трябва 
да отговарят.
3. Без да се засягат условията по 
параграф 2, тази помощ е насочена 
към селскостопански производители, 
които получават по-голям процент 
от доходите си от продажбата на 
селскостопански продукти, 
отколкото от общите си приходи от 
всякакви други икономически 
дейности.

4. С оглед на прилагането на 
настоящата глава държавите членки 
могат да използват определенията, 
които са приети в съответното им 
национално законодателство и които 
се използват към съответния момент 
за предоставяне на специфични видове 
помощ.
5. Държавите членки увеличават 
размера на правата на основно 
плащане с до 50 % за 
селскостопанските производители, 
които отговарят на условията, 
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определени от държавите членки, 
както се предвижда в настоящата 
глава, и като се има предвид таванът, 
установен в член 33б.

Or. es

Изменение 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 33 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33б
Финансови разпоредби

1. Държавите членки използват 10 % 
от годишния национален таван, 
посочен в приложение II, за 
финансиране на плащането по член 
33а.

Or. es

Изменение 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. de

Изменение 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Плащанията за райони с природни ограничения следва да се разглеждат изцяло в 
рамките на втория стълб.

Изменение 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Предложение за регламент
Заглавие 3 – глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за райони с природни 
ограничения

заличава се

Or. en

Изменение 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да отпускат 
плащане на селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно плащане 
по глава 1 и чиито стопанства се 
намират изцяло или отчасти в райони с 
природни ограничения, определени от 
държавите членки в съответствие с 
член 33, параграф 1 от 

1. Държавите членки отпускат плащане 
на селскостопански производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане по глава 1 и 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони с природни 
ограничения, определени от държавите 
членки в съответствие с член 33, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] 
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Регламент (ЕС) № […] [RDR]. [Регламент относно развитието на 
селските райони].

Or. fr

Изменение 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
отпускат плащане на селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно плащане 
по глава 1 и чиито стопанства се 
намират изцяло или отчасти в райони с 
природни ограничения, определени от 
държавите членки в съответствие с 
член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

1. Отпуска се плащане на 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане по глава 1 и чиито 
стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони с природни 
ограничения, определени от държавите 
членки в съответствие с член 33, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] 
[Регламент относно развитието на 
селските райони].

Or. fr

Обосновка

Тази мярка следва да бъде задължителна, с цел да се стимулира сближаването между 
районите с и без природни ограничения, да се осигури лоялна конкуренция между 
селскостопанските региони и да се гарантира балансираното териториално 
развитие.

Изменение 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да отпускат 
плащане на селскостопански 

1. Държавите членки и 
оправомощените региони могат да 
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производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно плащане 
по глава 1 и чиито стопанства се 
намират изцяло или отчасти в райони с 
природни ограничения, определени от 
държавите членки в съответствие с 
член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

отпускат плащане на селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно плащане 
по глава 1 и чиито стопанства се 
намират изцяло или отчасти в райони с 
природни ограничения, определени от 
държавите членки в съответствие с 
член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони].

Or. es

Обосновка

Следва да не се забравя, че в някои държави членки регионите имат пълни правомощия 
за разпределяне на плащанията и че за да се спази принципът на субсидиарност, този 
факт не може да бъде пренебрегнат в рамките на европейски регламент.

Изменение 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да отпускат 
плащане на селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно плащане 
по глава 1 и чиито стопанства се 
намират изцяло или отчасти в райони с 
природни ограничения, определени от 
държавите членки в съответствие с 
член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

1. Държавите членки могат да отпускат 
плащане на селскостопански 
производители, които имат право на 
плащане по схемата за основно плащане 
по глава 1 и чиито стопанства се 
намират изцяло или отчасти в райони с 
природни ограничения, райони, 
включени в мрежата „Натура 2000“, 
определени от държавите членки в 
съответствие с член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони] и с член 4 от Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна.
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Or. es

Изменение 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да решат 
да отпуснат плащане по параграф 1 на 
всички райони, които попадат в обхвата 
на споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни критерии ― да 
ограничат плащането до някои от 
районите по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. Държавите членки отпускат
плащане по параграф 1 на всички 
райони, които попадат в обхвата на 
споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни критерии ―  
ограничават плащането до някои от 
районите по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони].

Or. fr

Обосновка

Тази мярка следва да бъде задължителна, с цел да се стимулира сближаването между 
районите с и без природни ограничения, да се осигури лоялна конкуренция между 
селскостопанските региони и да се гарантира балансираното териториално 
развитие.

Изменение 1877
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да решат да 
отпуснат плащане по параграф 1 на 
всички райони, които попадат в обхвата 
на споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни критерии ― да 

2. Държавите членки могат да решат да 
отпуснат плащане по параграф 1 на 
всички райони, намиращи се в зони, 
които попадат в обхвата на споменатия 
параграф, или като втора възможност и 
на база на обективни и 
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ограничат плащането до някои от 
районите по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

недискриминационни критерии ― да 
ограничат плащането до част от 
зоните по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони] и/или определени видове 
райони, намиращи се в тези зони.

Or. fr

Изменение 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да решат да 
отпуснат плащане по параграф 1 на 
всички райони, които попадат в обхвата 
на споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни критерии ― да 
ограничат плащането до някои от 
районите по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

2. Държавите членки могат да решат да 
отпуснат плащане по параграф 1 на 
всички райони, които попадат в обхвата 
на споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни критерии ― на
някои от районите по член 33, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № […] [Регламент 
относно развитието на селските 
райони].

Or. fr

Изменение 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейното намаление по член 7 и 

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейното намаление по член 7 и 
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всички други намаления и изключвания, 
наложени според член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане 
по параграф 1 се отпуска на годишна 
база на хектар, отговарящ на условията 
за подпомагане, който се намира в 
районите, на които държавите членки са 
решили да отпуснат допълнително 
плащане в съответствие с параграф 2 от 
настоящия член, и се плаща при 
активиране на правата на плащане за 
въпросните хектари, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

всички други намаления и изключвания, 
наложени според член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [Хоризонтален 
регламент относно ОСП], плащане по 
параграф 1 се отпуска на годишна база 
на хектар, отговарящ на условията за 
подпомагане, който се намира в 
районите, на които държавите членки 
отпускат допълнително плащане в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
член, и се плаща при активиране на 
правата на плащане за въпросните 
хектари, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

Or. fr

Обосновка

Тази мярка следва да бъде задължителна, с цел да се стимулира сближаването между 
районите с и без природни ограничения, да се осигури лоялна конкуренция между 
селскостопанските региони и да се гарантира балансираното териториално 
развитие.

Изменение 1880
Hynek Fajmon

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното 
намаляване и определянето на горна 
граница, линейното намаление по 
член 7 и всички други намаления и 
изключвания, наложени според член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
плащане по параграф 1 се отпуска на 
годишна база на хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, който се 
намира в районите, на които държавите 
членки са решили да отпуснат 

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейното намаление по член 7 и 
всички други намаления и изключвания, 
наложени според член 65 от Регламент 
(ЕС) № […] [Хоризонтален регламент 
относно ОСП], плащане по параграф 1 
се отпуска на годишна база на хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
който се намира в районите, на които 
държавите членки са решили да 



PE494.487v01-00 190/192 AM\909521BG.doc

BG

допълнително плащане в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член, и се 
плаща при активиране на правата на 
плащане за въпросните хектари, които 
съответният селскостопански 
производител притежава.

отпуснат допълнително плащане в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
член, и се плаща при активиране на 
правата на плащане за въпросните 
хектари, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

Or. en

Изменение 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното 
намаляване и определянето на горна 
граница, линейното намаление по 
член 7 и всички други намаления и 
изключвания, наложени според член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR], 
плащане по параграф 1 се отпуска на 
годишна база на хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане, който се 
намира в районите, на които държавите 
членки са решили да отпуснат 
допълнително плащане в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член, и се 
плаща при активиране на правата на 
плащане за въпросните хектари, които 
съответният селскостопански 
производител притежава.

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина и намаляващата 
модулация, линейното намаление по 
член 7 и всички други намаления и 
изключвания, наложени според член 65 
от Регламент (ЕС) № […] 
[Хоризонтален регламент относно 
ОСП], плащане по параграф 1 се 
отпуска на годишна база на хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
който се намира в районите, на които 
държавите членки са решили да 
отпуснат допълнително плащане в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
член, и се плаща при активиране на 
правата на плащане за въпросните 
хектари, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

Or. en

Изменение 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейното намаление по член 7 и 
всички други намаления и изключвания, 
наложени според член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане 
по параграф 1 се отпуска на годишна 
база на хектар, отговарящ на условията 
за подпомагане, който се намира в 
районите, на които държавите членки са 
решили да отпуснат допълнително 
плащане в съответствие с параграф 2 от 
настоящия член, и се плаща при 
активиране на правата на плащане за 
въпросните хектари, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейното намаление по член 7 и 
всички други намаления и изключвания, 
наложени според член 65 от Регламент 
(ЕС) № […] [Хоризонтален регламент 
относно ОСП], плащане по параграф 1 
се отпуска на годишна база на хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
който се намира в районите, на които 
държавите членки са решили да 
отпуснат допълнително плащане в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
член, и се плаща при активиране на 
правата на плащане за отговарящите 
на условията за подпомагане хектари, 
разположени в районите с природни 
ограничения, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

Or. es

Изменение 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейното намаление по член 7 и 
всички други намаления и изключвания, 
наложени според член 65 от 

3. Без да се нарушава параграф 2 и 
прилагането на финансовата 
дисциплина, постепенното намаляване и 
определянето на горна граница, 
линейното намаление по член 7 и 
всички други намаления и изключвания, 
наложени според член 65 от Регламент 
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Регламент (ЕС) № […] [HZR], плащане 
по параграф 1 се отпуска на годишна 
база на хектар, отговарящ на условията 
за подпомагане, който се намира в 
районите, на които държавите членки са 
решили да отпуснат допълнително 
плащане в съответствие с параграф 2 от 
настоящия член, и се плаща при 
активиране на правата на плащане за 
въпросните хектари, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

(ЕС) № […] [Хоризонтален регламент 
относно ОСП], плащане по параграф 1 
се отпуска на годишна база на хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
който се намира в районите, на които 
държавите членки са решили да 
отпуснат допълнително плащане в 
съответствие с параграф 2 от настоящия 
член, и се плаща при активиране на 
правата на плащане за отговарящите 
на условията за подпомагане хектари, 
разположени в районите с природни 
ограничения, които съответният 
селскостопански производител 
притежава.

Or. es


