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КРАТКА ОБОСНОВКА

По отношение на аспекта на бюджетния контрол върху директните плащания за 
селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика, приоритетът на докладчика на комисията по бюджетен 
контрол е прозрачността, опростяването и намаляването на административната тежест, 
като в същото време поддържа целите на политиката за продоволствена сигурност, 
екологична устойчивост и териториално сближаване.

Необходимостта от опростяване е подчертана в резолюцията на Парламента от 18 май 
2010 г. относно опростяването на ОСП (2009/2155(INI)), която съдържа следните 
искания и предложения до Комисията:
- с въвеждането на ново законодателство, едновременно да се стреми да премахва 
ненужните тежести,
- необходимо e допълнително опростяване на ОСП за намаляване на разходите по 
нейното прилагане за институциите на ЕС, държавите членки и самите бенефициери,

- мерките на ОСП следва да бъдат пропорционални на целта и законодателно 
регулиране следва да се прилага само когато е наистина оправдано,
- държавите членки следва да имат възможността, в контекста на планове за развитие 
на селските райони, да въвеждат схема за парцели земя с фиксирани суми, особено за 
малки земеделски стопанства,
-с цел опростяването на правилата на схемата за единно плащане, следва да се 
премахне изискването за ежегодно предоставяне на една и съща подробна информация

-бъдещата система следва да вземе предвид принципите на опростяване, а 
опростяването, прозрачността и справедливостта следва да бъдат ключови приоритети 
на реформата на ОСП.

Опасенията на докладчика на комисията по бюджетен контрол са, че ако се разглежда в 
контекста на констатациите на оценката на въздействието, направена от Комисията 
(SEC (2011) 1153 окончателен), настоящото предложение съдържа някои разпоредби, 
които могат да компрометират целта за намаляване на административната тежест, по-
специално по отношение на разпоредбата за екологизиране, активните селскостопански 
производители, задължителните схеми за млади селскостопански производители и 
дребни селскостопански производители и др.

За да обоснове позицията си и предложените изменения, докладчикът би искал да 
привлече вниманието към няколко елемента в приложение 8 на оценката на 
въздействието, направена от Комисията („Опростяване на ОСП“), които заслужават да 
бъдат отбелязани.

В частност, в т. 2.4.2. „Резултати от консултацията със заинтересованите страни във 
връзка с оценката на въздействието“, се отбелязва: „Мнозина считат, че е важно да се 
намали административната тежест. Мнозина твърдят, че по-специално екологизирането 
ще повиши административната тежест [..]“
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Освен това т. 2.4.3. „Резултати от работата на консултативната ad hoc група по 
въпросите на опростяването“ съдържа следното: „Участниците в конференцията 
изпратиха ясно послание, че някои от обсъжданите нови елементи (в частност 
определението за активен селскостопански производител, специалната схема за 
подпомагане на дребните селскостопански производители и екологизирането) по 
същество не биха представлявали опростяване, а по-скоро биха довели до увеличаване 
на административната тежест и тежестта, свързана с контрола, както и на риска 
от грешки в сделките“. В този контекст заинтересованите страни предложиха 
следното: „новите елементи следва да бъдат опростени във възможно най-голяма 
степен, без твърде много комплицирани условия и които органите на държавите 
членки ще могат във възможно най-голяма степен да управляват и контролират 
автоматично и с наличните инструменти[..]“ и „[..]предвидените нови елементи ще 
могат да бъдат управлявани и контролирани само в случай че на държавите членки се 
предостави необходимата гъвкавост да се адаптират към твърде различните условия 
на национално и регионално равнище [..]“.

Докладчикът на комисията по бюджетен контрол изразява загриженост също така във 
връзка със забележка, съдържаща се в т. 4.2.3. „Резултати от количествено измерване 
на административните разходи за промени в правните задължения за директни 
плащания след 2013 г.“, в частност, където се казва, че ”резултатите [...] показват, 
че общите административни разходи на бъдещата система за директни плащания ще 
представляват увеличение с приблизително 15 % на административните разходи“.

Накрая, в т. 4.3 , „Оценка според общи политически сценарии“ се казва, че 
„Очакваното нарастване на административната тежест за някои нови ключови 
идеи, които позволяват по-добро насочване на плащанията по първия стълб 
(екологизиране и активни селскостопански производители) вероятно ще бъде 
частично компенсирано от постигнатото опростяване в рамките на схемата за 
дребните селскостопански производители и новото разпределение на директните 
плащания чрез единна ставка на хектар на национално или регионално равнище.“ 
Докладчикът обаче счита, че Комисията се опитва да компенсира затрудняващите 
елементи като екологизирането и активните селскостопански производители във вида, 
в който са предложени, посредством свръхопростяване по отношение на схемата за 
дребните селскостопански производители, която е предлагана като задължителна за 
държавите членки и е освободена от разпоредбите за кръстосано спазване. Ето защо 
докладчикът се стреми да постигне различен баланс чрез доброволна схема за дребни 
селскостопански производители и по-леки разпоредби относно екологизирането и 
активните селскостопански производители.

За да обоснове допълнително гледната си точка, докладчикът се позовава на 
подприложението към приложение 8, „резултати от конференцията относно 
опростяването“, където резултатът относно въпросите за активните селскостопански 
производители и земята, отговаряща на съответните критерии беше, че „[..] стана 
ясно, че нито един от критериите, предлагани като възможен подход за даване на 
определение за активен селскостопански производител няма да служи като общ 
показател на равнище ЕС поради уникалния характер на структурите и 
обстоятелствата, които доминират на национално равнище.“
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по земеделие и развитие 
на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) Една от основните цели и 
ключови изисквания на реформата на 
ОСП е намаляването на 
административната тежест. Тази 
цел следва да бъде взета категорично 
предвид при изготвянето на 
съответните разпоредби относно 
схемата за директно подпомагане. 
Броят на схемите за подпомагане 
следва да не надвишава необходимия 
брой и селскостопанските 
производители и държавите членки 
трябва да са в състояние да изпълнят 
съответните изисквания и 
задължения без излишна бюрокрация. 
Ориентираните към практиката 
равнища на търпимост, разумните 
„de minimis“ ограничения и подходящ 
баланс между доверието и контрола 
намаляват бъдещата 
административна тежест за 
държавите членки и бенефициерите.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Следва да се изясни, че 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
финансирането, управлението и 

(3) Следва да се изясни, че Регламент 
(ЕС) № […] на Европейския парламент 
и на Съвета от […] относно 
финансирането, управлението и 
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наблюдението на Общата 
селскостопанска политика 
[Хоризонтален регламент относно ОСП: 
HZR] и приетите съгласно него 
разпоредби следва да се прилагат по 
отношение на мерките, посочени в 
настоящия регламент. С оглед на 
съответствието с други нормативни 
актове, свързани с ОСП, определени 
правила, които понастоящем са 
предвидени в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, сега са 
определени в 
Регламент (ЕС) № […][HZR], по-
специално правилата за гарантиране на 
съответствието със задълженията, 
определени от разпоредбите за директно 
плащане, включително проверки и 
прилагането на административни мерки 
и административни санкции в случай на 
неспазване, правила, свързани с 
кръстосаното спазване, като 
задължителните изисквания за 
управление, доброто земеделско и 
екологично състояние, наблюдението и 
оценката на съответните мерки, както и 
правилата, свързани с възстановяването 
на неправомерните плащания.

наблюдението на Общата 
селскостопанска политика[13] 
[Хоризонтален регламент относно ОСП: 
HZR] и приетите съгласно него 
разпоредби следва да се прилагат по 
отношение на мерките, посочени в 
настоящия регламент. С оглед на 
съответствието с други нормативни 
актове, свързани с ОСП, определени 
правила, които понастоящем са 
предвидени в 
Регламент (ЕО) № 73/2009, сега са 
определени в 
Регламент (ЕС) № […][HZR], по-
специално правилата за гарантиране на 
съответствието със задълженията, 
определени от разпоредбите за директно 
плащане, включително проверки и 
прилагането на административни мерки 
и административни санкции в случай на 
неспазване, правила, свързани с 
кръстосаното спазване, като 
задължителните изисквания за 
управление, доброто земеделско и 
екологично състояние, наблюдението и 
оценката на съответните мерки, както и 
правилата, свързани с възстановяването 
на неправомерните плащания. Задачите 
на сертифциращия орган и 
задължението да осигури становище 
относно законността и редовността 
на свързаните операции, както и 
зачитането на принципа на доброто 
финансово управление, не следва да 
водят до допълнително нарастване 
на административната тежест в 
държавите членки.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С оглед на допълването или 
изменянето на определени 
несъществени елементи от настоящия 

(4) С оглед на допълването или 
изменянето на определени
несъществени елементи от настоящия 
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регламент следва да бъдат делегирани 
правомощия на Комисията да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора. Особено важно е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. По 
време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременното 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

регламент следва да бъдат делегирани 
правомощия на Комисията да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора. Само 
правомощието да приема 
незаконодателни актове от общ 
характер, които допълват или 
изменят определени несъществени 
елементи от законодателния акт се 
делегира. Целите, съдържанието, 
обхватът и срокът на делегирането 
на правомощия са изрично определени 
в законодателния акт и основните 
елементи от дадена област са 
запазени за уреждане в 
законодателния акт и съответно не 
подлежат на делегиране на 
правомощия. Така всички важни 
законови аспекти са дефинирани в 
основния акт. Комисията гарантира, 
че административната тежест, 
свързана с делегираните актове, не 
надвишава стриктно необходимата 
степен. Нещо повече, правната 
сигурност трябва да бъде 
гарантирана. Особено важно е 
Комисията да намали 
административните разходи и да
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно ниво. По 
време на разработването и изготвянето 
на делегираните актове Комисията 
следва да гарантира едновременното 
предаване на съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета в 
срок и по подходящ начин.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се отчете новото 
законодателство в областта на схемите 
за подпомагане, което може да бъде 

(8) С цел да се отчете новото 
законодателство в областта на схемите 
за подпомагане, което може да бъде 
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прието след влизането в сила на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат делегирани правомощия 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за изменение на 
списъка със схеми за подпомагане, 
обхванати от настоящия регламент.

прието след влизането в сила на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат делегирани правомощия 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за изменение на 
списъка със схеми за подпомагане, 
посочени в приложение I към
настоящия регламент.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите-членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.

(13) Опитът от прилагането на 
различните схеми за подпомагане за 
селскостопански производители е 
показал, че подпомагането в редица 
случаи е било извършвано в полза на 
бенефициери, чиято основна дейност не 
включва упражняване на 
селскостопанска дейност или е насочена 
към такава дейност само в незначителна 
степен, като летища, железопътни 
предприятия, дружества за недвижими 
имоти и такива, стопанисващи спортни 
съоръжения. С цел да се гарантира по-
доброто насочване на подпомагането 
държавите-членки следва да се 
въздържат от отпускане на директни 
плащания на такива физически и 
юридически лица. Тези правила обаче 
следва да бъдат ориентирани към 
постигане на ефективност на 
разходите и избягване на прекомерна 
административна тежест за 
държавите членки и за 
бенефициерите. Дребните 
селскостопански производители на 
непълно работно време допринасят 
пряко за жизнеспособността на селските 
райони и по тази причина следва да 
имат възможност да получават директни 
плащания.
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи. 
Задължителният характер на тези 
практики следва да се отнася също така 
за селскостопанските производители, 
чиито стопанства са изцяло или 
частично разположени в зони по 
„Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна и от 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят селскостопански практики от 
полза за климата и околната среда, 
приложими в целия Съюз. За тази цел 
държавите членки следва да използват 
част от своите национални тавани за 
директни плащания, за да отпускат 
годишно плащане в допълнение към 
основното плащане за задължителни 
практики, които следва да се прилагат 
от селскостопанските производители с 
приоритетна насоченост и към двете 
цели на политиката — климат и околна 
среда. Споменатите практики следва да 
бъдат под формата на обикновени, 
обобщени, недоговорни и годишни 
действия, които надхвърлят 
изискванията за кръстосано спазване и 
са свързани със земеделието, като 
разнообразяване на културите, 
поддържане на постоянни пасища и 
приоритетни екологични площи, като 
се вземат предвид в разумна степен 
националните и регионалните 
особености. По съображения за 
прозрачност и ефективност 
практическите пречки за 
селскостопанските производители и 
административните усложнения за 
органите трябва да бъдат избягвани;с 
цел рационализиране на 
административните процедури, 
свързани с тези мерки, всички 
контролни механизми в селското 
стопанство се прилагат 
едновременно, доколкото е възможно. 
Тези практики следва да се отнасят 
също така за селскостопанските 
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Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/91, следва да 
имат право на компонента за 
„еклогизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 
от Регламент (ЕС) № […] [HZR].

производители, чиито стопанства са 
изцяло или частично разположени в 
зони по „Натура 2000“, обхванати от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата фауна и 
флора и от Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, доколкото тези 
практики са съвместими с целите на 
споменатите директиви. 
Селскостопанските производители, 
които изпълнят условията, определени в 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно биологичното 
производство и етикетирането на 
биологични продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 2092/9121, следва 
да имат право на компонента за 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. За 
целите на настоящия регламент 
площи, които са засети с култури, 
които не се третират с азотни 
торове или площи, на които са 
засадени многогодишни енергийни 
култури, се считат за приоритетни 
екологични площи. Същото се отнася 
за площи, които се обработват в 
рамките на „Натура 2000“ или 
подлежат на изисквания към 
селскостопанското производство по 
силата на Рамковата директива за 
водите, или когато повече от 75 % от 
земеделската площ е обект на 
задължения по отношение на агро-
екологични мерки.
Възможните санкции, налагани за
несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ не следва да се 
простират отвъд компонента за 
„екологизиране“. Всякакви намаления 
или санкции, налагани поради 
неспазване на компонентите за 
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„екологизиране“, остават в 
държавите членки и регионите, 
където са възникнали, ако процентът 
на грешка на държавата членка в 
областта на селскостопанската 
политика не надвишава 2 %.

Обосновка

Предлаганите изключения ще намалят в значителна степен административната 
тежест, като същевременно вземат предвид по подходящ начин националните и 
регионалните особености.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 
плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Това плащане не следва да 
замества подпомагането, което се 
отпуска по програмите за развитие на 
селските райони, и не следва да се 
отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), но не са били определени в 
съответствие с член 46, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от […] относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения 
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 
плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Това плащане не следва да 
замества подпомагането, което се 
отпуска по програмите за развитие на 
селските райони, и не следва да се 
отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета 
от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) , но не са били определени в 
съответствие с член 46, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] на Европейския 
парламент и на Съвета от … относно 
подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски 
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фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].

фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR]. Критериите, 
използвани за определяне на 
териториите със специфични 
природни ограничения следва да не 
водят до увеличаване на настоящото 
равнище на бюрокрация, да се 
основават на съществуващите 
системи, които отговарят на целите 
и следва да доведат до сравнима 
система в рамките на ЕС.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели на директните плащания са:
- жизнеспособно производство на 
храни чрез подпомагане доходите на 
земеделските стопанства и 
ограничаване на променливостта на 
селскостопанските доходи
- устойчиво управление на 
природните ресурси и действията, 
свързани с климата, чрез 
предоставяне на свързани с околната 
среда обществени блага и чрез 
изпълнение на мерки за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и адаптиране към тях
- балансирано териториално 
развитие чрез компенсиране на 
производствените трудности в 
райони със специфични природни 
ограничения.
За всяка една от тези цели 
Комисията ще определи изходни 
параметри, въздействия, резултати и 
показатели.
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Обосновка

Целите на политиката на директните плащания не са споменати изрично в членовете 
на регламента. Поради това се предлага като минимум в регламента да бъдат 
включени целите, посочени в законодателната финансова обосновка.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 55 с цел изменение на списъка със 
схеми за подпомагане, посочен в 
приложение I.

Съгласно член 290 от Договора, 
законодателен акт може да делегира 
на Комисията правомощието да 
приема незаконодателни актове от 
общ характер, които допълват или 
изменят определени несъществени 
елементи от законодателния акт.
Законодателните актове определят 
изрично целите, съдържанието, 
обхвата и срока на делегирането. 
Съществените елементи от една 
област се запазват за законодателния 
акт и съответно не могат да бъдат 
предмет на делегиране на 
правомощие. Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 с цел 
изменение на списъка със схеми за 
подпомагане, посочен в приложение I.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните селскостопански методи 
и машини, или

- поддържането на селскостопанската 
земя в състояние, което да я прави 
подходяща за паша или обработване без 
никакви специални подготвителни 
действия, които са извън рамките на 
традиционните годишни 
селскостопански методи и машини, или
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– извършване на минимална дейност, 
която се определя от държавите членки, 
в земеделски площи, които естествено 
се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

– извършване на минимална годишна 
дейност, която се определя от 
държавите членки, в земеделски площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване;

Обосновка

За да се предотврати изплащането на парични суми дори когато получателите на 
тези суми не извършват никаква дейност на своята земя, следва да бъде предвидена 
минимална „годишна“ дейност.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, когато се прилага едно от 
следните:

1. Директни плащания не се отпускат на
юридически лица на публичното 
право, като държави членки, региони 
и общини или на физически или 
юридически лица или на групи от 
физически или юридически лица, когато 
се прилага едно от следните:

a) годишният размер на директните 
плащания е по-малък от 5 % от 
общия размер на постъпленията, 
които те са получили от 
неселскостопанска дейност през най-
близката данъчна година, или 

а) те управляват летища, 
железопътни предприятия, водни 
дружества, дружества за недвижими 
имоти, образователни институции, 
спортни площадки и места за отдих, 
ловни стопанства, къмпинги или 
всякакви други подобни предприятия 
или дейности, които трябва да бъдат 
определени от държавите членки, 
когато това е уместно, въз основа на 
обективни и недискриминационни 
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критерии, освен ако тези лица могат 
да предоставят проверими 
доказателства в съответствие с 
предписанията, които ще бъдат 
установени от държавите; или

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави-членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

б) техните земеделски площи са основно 
площи, които по естествен път се 
държат в състояние, подходящо за паша 
или обработване и те не извършват 
върху тези площи минималната дейност, 
предвидена от държави-членки в 
съответствие с член 4, параграф 1, буква 
в).

Обосновка

В миналото подпомагането в редица случаи е било отпускано в полза на бенефициери, 
чиято основна дейност не включва извършването на селскостопанска дейност или е 
насочена към такава дейност само в незначителна степен, като летища или 
дружества, стопанисващи спортни съоръжения. В бъдеще подкрепата следва да бъде 
насочена по-добре. Правилата обаче продължават да бъдат ориентирани към 
постигане на ефективност на разходите и избягване на прекомерна административна 
тежест за държавите членки и за бенефициерите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) те не поемат икономическия риск 
от селскостопанската дейност, 
извършвана върху земя, декларирана за 
получаване на директни плащания.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага за 
селскостопански производители, 
които са получили по-малко от 5 000 

заличава се



PE480.659v02-00 16/18 AD\912963BG.doc

BG

EUR директни плащания за 
предходната година.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Най-късно считано от референтната 
2019 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

5. Най-късно считано от референтната 
2017 г., всички права на плащане в 
дадена държава членка или, в случай на 
прилагане на член 20 — в съответния 
регион, имат еднаква единична 
стойност.

Обосновка

Съгласно преходните разпоредби, до 60% от бъдещата финансова подкрепа могат да 
бъдат изплащани въз основа на исторически референтни суми до референтната 2019 
г. и по този начин историческият модел се удължава в значителна степен. Всъщност 
историческият компонент ще продължи да оказва значително отражение върху 
равнището на плащанията. Предлага се съкращаване на преходния период до средата 
на този срок.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) гарантират на 
селскостопанските производители 
годишна компенсация за загубата на 
необлагаемата сума в размер на 5000 
евро, предвидена в член 7, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 73/2009. За 
дребните селскостопански 
производители компенсацията може 
да бъде повишена с едно 
допълнително плащане.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всяка селскостопанска площ на 
стопанството, която се използва за 
селскостопанска дейност или — ако 
площта се използва така също за 
неселскостопански дейности — която се 
използва предимно за селскостопанска 
дейност; или

a) всяка селскостопанска площ на 
стопанството, която се използва за 
селскостопанска дейност или — ако 
площта се използва така също за 
неселскостопански дейности — която се 
използва предимно за селскостопанска 
дейност, при условие че тези 
неселскостопански дейности не 
продължават повече от 4 седмици в 
една календарна година и не нанасят 
вреда на околната среда; или

Обосновка

Предложението на Комисията отразява текста на регламента, въведен след прегледа 
на състоянието на Общата селскостопанска политика (ОСП). На държавите членки 
беше оставена възможността да определят точното положение на земята, „която 
се използва предимно за селскостопанска дейност”. Вследствие на това са били 
предоставяни права за земя, която се използва предимно за развлекателни дейности. 
Когато е възможно допускането на неселскостопански дейности в ограничена 
степен, следва да бъдат определени тяхната продължителност и свързаните с това 
критерии.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III.

3. Селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, са 
освободени от селскостопанските 
практики, предвидени в глава 2 на 
дял III, но те трябва да изпълняват 
задълженията за кръстосано спазване 
и проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].
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