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Изменение 45
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите за 
определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

(9) Приетите правила следва да 
гарантират, че допустимостта за 
подпомагане на земята отразява 
уникалните условия, които 
преобладават във всяка държава 
членка по отношение както на 
обработването и използването за 
земеделски цели, така и на 
физическите характеристики на 
традиционните пасища, за да се 
избегне изоставяне на 
производството и да се запазят 
биологичното разнообразие и 
особеностите на ландшафта. С цел 
да се отчетат конкретни нови елементи 
и да се гарантира защитата на правата 
на бенефициерите, на Комисията следва 
да бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за формулиране на 
допълнителни определения, свързани с 
достъпа до подпомагане по настоящия 
регламент, за установяване на рамка, в 
която държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите за 
определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

Or. en
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Изменение 46
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи и да се гарантира защитата на 
правата на бенефициерите, на 
Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
формулиране на допълнителни 
определения, свързани с достъпа до 
подпомагане по настоящия регламент, 
за установяване на рамка, в която 
държавите членки да определят 
минималните дейности, които следва да 
се извършват на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване, 
както и критериите, на които трябва да 
отговаря селскостопанският 
производител, за да се счита, че е спазил 
задължението за поддържане на 
земеделската площ в подходящо за 
производство състояние и критериите за 
определяне на превеса на трева или 
други тревни фуражни култури по 
отношение на постоянните пасища.

не се отнася до българския текст

Or. en

Изменение 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Държавите членки следва да 
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имат възможност да прехвърлят 
въпросната сума от първия към 
втория стълб. Максималният размер, 
който може да бъде прехвърлен, 
следва да бъде определен от 
Комисията след консултации с 
държавите членки най-късно до 
началото на 2014 г.

Or. lt

Изменение 48
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 

(21) Поради последователното 
интегриране на различни сектори в 
схемата за единно плащане и 
последващия период за приспособяване 
на селскостопанските производители, 
става все по-трудно да се обоснове 
наличието на значителни индивидуални 
разлики в равнището на подпомагане на 
хектар в резултат на използването на 
исторически референтни данни. 
Следователно директното подпомагане 
на доходите следва да бъде разделено 
между държавите членки по един по-
справедлив начин, като се намали 
връзката с историческите референтни 
данни и с оглед на общия контекст на 
бюджета на Съюза. С цел да се 
гарантира по-справедливо 
разпределение на директното 
подпомагане, като същевременно се 
вземат предвид разликите, които все 
още съществуват в равнищата на 
работните заплати и разходите за 
влаганите ресурси, равнищата на 
директното подпомагане на хектар 
следва да бъдат коригирани постепенно. 
Това ще се постигне като за периода 
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всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС. 
Това сближаване следва да се 
финансира пропорционално от всички 
държави членки, чиито директни 
плащания са над средната стойност за 
Съюза. Освен това всички права на 
плащане, които се активират през 
2019 г. в дадена държава членка или 
регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

всички държави членки, чиито директни 
плащания са под 90 % от средната 
стойност за ЕС, намалят с една трета 
разликата между директните плащания 
и тези 90 % от средната стойност за ЕС 
Въпреки това обаче държавите 
членки, чиито равнища на директни 
плащания дори и след 
приспособяването са под 80 % от 
средната стойност за Съюза, следва 
да коригират своето равнище на 
плащания на 80 %. Това сближаване 
следва да се финансира пропорционално 
от всички държави членки, чиито 
директни плащания са над средната 
стойност за Съюза. Освен това всички 
права на плащане, които се активират 
през 2019 г. в дадена държава членка 
или регион, следва да имат еднаква 
единична стойност вследствие на 
сближаване към тази стойност, което 
следва да се осъществи през преходния 
период посредством линейни стъпки. С 
цел да бъдат избегнати обаче 
неблагоприятни финансови последици 
за селскостопанските производители, на 
държавите членки, които са използвали 
схемата за единно плащане и по-
специално историческия модел, следва 
да се даде възможност отчасти да вземат 
предвид исторически фактори, когато 
изчисляват стойността на правата на 
плащане през първата година на 
прилагане на новата схема. При 
обсъжданията относно следващата 
многогодишна финансова рамка за 
периода, започващ през 2021 г., дебатът 
следва да се насочи също така към целта 
за пълно сближаване посредством 
еднакво разпределение на директното 
подпомагане в Европейския съюз през 
посочения период.

Or. en
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Изменение 49
Riikka Manner

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 

(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 



PE489.554v01-00 8/75 AM\902453BG.doc

BG

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) № 2092/91, 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. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

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) № 2092/91, както и 
селскостопански производители, 
които са се ангажирали с мерки в 
областта на околната среда и 
климата в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) № [RDR], 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. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да води до 
наказателни мерки съгласно член 65 от 
Регламент (ЕС) № […] [HZR].

Or. fi

Изменение 50
Gerben-Jan Gerbrandy

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 

(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, биоразнообразието 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 
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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. 
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].

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, контролируеми, 
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. 
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 
„екологизиране“ 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].
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Or. en

Изменение 51
Matthias Groote

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 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на насърчаването на 
устойчиво селско стопанство и на
екологичните му параметри чрез 
задължителен компонент за 
„екологизиране“ на директните 
плащания. Селскостопанските
практики от полза за климата и околната 
среда ще получат по този начин 
подкрепа в целия Съюз, като по 
отношение на използването на 
земята се запази равновесието между 
продоволствена сигурност и 
екологични съображения. 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 
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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) № 2092/91, 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].

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. 
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 
„екологизиране“ 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].

Or. de

Изменение 52
Julie Girling

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, 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез договорен компонент за 
„екологизиране“ на директните 
плащания, които ще подкрепят 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда, приложими в 
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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. 
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 

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, свързани със земеделието. 
Тези действия може да включват 
мерки за „екологизиране“, като избор 
на култури, подходящи за храна за 
диви животни, птици и насекоми, 
запланувани коридори на 
биологичното разнообразие, мерки за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата и общо 
екологично управление. Тези мерки 
следва да бъдат адекватни и в 
хармония с местните условия по 
отношение на климата, почвата и 
водата.
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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].

Or. en

Изменение 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 могат 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 
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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. 
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].

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. 
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 
„екологизиране“ без да изпълняват 
никакви други задължения, предвид 
признатите ползи за околната среда от 
системите за биологично земеделие. 
Несъобразяването с компонента за 
„екологизиране“ следва да се отразява 
върху сумата на разпределените 
директни плащания.

Or. en

Изменение 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Предвид различните екологични 
условия в държавите членки, целите 
за „екологизиране“ вероятно могат да 
бъдат постигнати по-добре на 
национално или регионално равнище. 
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За тази цел държавите членки следва 
да разполагат с по-голяма гъвкавост 
при прилагането на компонента за 
„екологизиране“ на директните 
плащания.

Or. en

Изменение 55
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) 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, на Комисията 
следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
с оглед приемането на определението 
на „култура“ и правилата, касаещи 
прилагането на мярката.

заличава се

Or. en

Изменение 56
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
поддържането на земята за постоянно 
пасище като такава от 
селскостопанските производители, на 

не се отнася до българския текст
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Комисията следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора с 
оглед приемането на правила относно 
прилагането на мярката.

Or. en

Изменение 57
Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел да се гарантира 
ефективното и последователно 
прилагане на мярката за 
приоритетни екологични площи, 
като същевременно се вземат предвид 
специфичните особености на 
държавите членки, на Комисията 
следва да бъдат делегирани 
правомощия за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
с оглед на по-подробното определяне 
на видовете приоритетни екологични 
площи, посочени в същата мярка, и 
прибавянето и определянето на други 
видове приоритетни екологични 
площи, които могат да бъдат взети 
предвид за спазване на процента, 
посочен във въпросната мярка.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Компонентът за 
„екологизиране“ на директните 
плащания трябва да се разбира като 
стимул, а не като тежест. Ето защо 
на селскостопанските производители 
не следва да бъдат налагани 
допълнителни административни 
изисквания. Освен това не следва да се 
налагат допълнителни изисквания 
или ограничения по отношение на 
площи, където вече се прилагат 
изискванията за кръстосано спазване;

Or. en

Изменение 59
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
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използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно 
обосновани случаи обаче, когато в 
даден район са демонстрирани 
определени чувствителни нужди и 
при одобрение от Комисията, на 
държавите членки следва да се даде 
възможност да използват повече от 
10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска само 
в размера, който е необходим, за да се 
създаде стимул за поддържане на 
настоящите равнища на 
производство в тези райони. Такова 
подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават специални права на 
плащане, които са им разпределени 
съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 
и Регламент (ЕО) № 73/2009 и които 
не разполагат с отговарящи на
условията хектари за активиране на 
правата на плащане. По отношение 
на одобрението на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 10 % от 
годишния национален таван, 
определен на държава членка, 
Комисията следва допълнително да 
бъде оправомощена да приема актове 
за изпълнение без да се прилага 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. Следва да се 
предвидят разпоредби за обвързано с 
производството подпомагане по 
отношение на култури, които са от 
полза за околната среда, като 
например бобови растения и култури, 
които допринасят за независимост 
по отношение на растителните 
протеини.

Or. fr

Изменение 60
Julie Girling
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Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. В надлежно 
обосновани случаи обаче, когато в 
даден район са демонстрирани 
определени чувствителни нужди и 
при одобрение от Комисията, на 
държавите членки следва да се даде 
възможност да използват повече от 
10 % от националния си таван. 
Обвързаното с производството 
подпомагане следва да се отпуска 
само в размера, който е необходим, за 
да се създаде стимул за поддържане 
на настоящите равнища на 
производство в тези райони. Такова 
подпомагане следва да е на 
разположение също така на 
селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 

(33) На държавите членки следва да се 
даде възможност да използват част от 
своите национални тавани за директни 
плащания за обвързано с 
производството подпомагане в дадени 
сектори и в ясно определени случаи. 
Ресурсите, които могат да се използват 
за всяко обвързано с производството 
подпомагане, следва да бъдат 
ограничени до подходящо равнище, 
като същевременно се дава възможност 
това подпомагане да се отпуска в 
държави членки или в конкретни техни 
райони, изправени пред особени 
ситуации, когато конкретните видове 
земеделие или конкретните 
селскостопански сектори са от особено 
значение по икономически, екологични 
и/или социални причини. На държавите 
членки следва да се даде възможност да 
използват до 5 % от националните си 
тавани за такова подпомагане или 10 % 
— ако тяхното равнище на обвързано с 
производството подпомагане за поне 
една година от периода 2010—2013 г. 
надвишава 5 %. Възможността за
обвързано с производството 
подпомагане следва да бъде ограничена 
до малки сектори със специални 
потребности и не следва да бъде 
използвана като основен инструмент. 
Във връзка с това обвързаните с 
производството плащания следва да 
бъдат премахнати във възможно най-
кратък срок.
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притежават специални права на 
плащане, които са им разпределени 
съгласно Регламент (ЕО) № 1782/2003 
и Регламент (ЕО) № 73/2009 и които 
не разполагат с отговарящи на 
условията хектари за активиране на 
правата на плащане. По отношение 
на одобрението на доброволното 
обвързано с производството 
подпомагане, надвишаващо 10 % от 
годишния национален таван, 
определен на държава членка, 
Комисията следва допълнително да 
бъде оправомощена да приема актове 
за изпълнение без да се прилага 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 61
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Държавите членки следва да 
имат право да използват до 5% от 
своите национални тавани за 
специфични селскостопански 
дейности от полза за околната среда 
и хуманното отношение към 
животните. Това следва да включва 
насърчаването на системи за 
земеделие като земеделието с висока 
природна стойност и практиките за 
подобряване на екологичните 
показатели, както и подобрени 
стандарти за хуманно отношение 
към животните. На Комисията 
следва да бъдат делегирани 
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за ясно определяне на условията за 
предоставяне на това специфично 
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подпомагане.

Or. en

Изменение 62
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и 
специфична схема за дребни 
селскостопански производители, за да 
се намалят административните разходи, 
свързани с управлението и контрола на 
директното подпомагане. За тази цел 
следва да се установи еднократно 
плащане, което да замества всички 
директни плащания. Следва да бъдат 
въведени правила, целящи опростяване 
на формалностите, чрез облекчаване, 
наред с други, на задълженията на 
дребните селскостопански 
производители, като свързаните с 
подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 

(38) Следва да бъде възможно да бъде
въведена проста и специфична схема за 
дребни селскостопански производители, 
за да се намалят административните 
разходи, свързани с управлението и 
контрола на директното подпомагане. 
На държавите членки обаче следва да 
се предостави правото сами да 
решават дали да въведат специфична 
схема.  За тази цел следва да се 
установи еднократно плащане, което да 
замества всички директни плащания. 
Следва да бъдат въведени правила, 
целящи опростяване на формалностите, 
чрез облекчаване, наред с други, на 
задълженията на дребните 
селскостопански производители, като 
свързаните с подаването на заявление за 
подпомагане, със селскостопанските 
практики от полза за климата и околната 
среда, с кръстосаното спазване и с 
проверките съгласно определеното в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], без да се 
застрашава постигането на общите цели 
на реформата, което означава, че 
законодателството на Съюза, посочено в 
приложение II към Регламент (ЕС) 
№ […] [HZR]. се прилага за дребни 
селскостопански производители. Целта 
на посочената схема следва да бъде 
подпомагането на съществуващата 
селскостопанска структура на дребни 
стопанства в Съюза, без да се 
противодейства на развитие в посока на 
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съществуващите стопанства. по-конкурентоспособни структури. По 
тази причина достъпът до схемата 
следва да бъде ограничен до 
съществуващите стопанства.

Or. fi

Изменение 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към 
тавана си за директни плащания. 
Такива решения следва да се вземат —
в рамките на определени граници —
само веднъж и за целия период на 
прилагане на настоящия регламент.

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони.

Or. en

Изменение 64
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 43
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. В същото 
време на държавите членки, в които 
равнището на директно подпомагане 
остава по-ниско от 90 % от средното 
равнище на подпомагане за Съюза, 
следва да се даде възможност да 
прехвърлят средства от своето 
подпомагане, предназначено за 
развитие на селските райони, към 
тавана си за директни плащания.
Такива решения следва да се вземат — в 
рамките на определени граници — само 
веднъж и за целия период на прилагане 
на настоящия регламент.

(43) С оглед на утвърждаването на 
тяхната политика в областта на 
развитието на селските райони на 
държавите членки следва да бъде дадена 
възможност да прехвърлят средства от 
своя таван за директни плащания към 
подпомагането си, определено за 
развитие на селските райони. Такива 
решения следва да се вземат — в 
рамките на определени граници — само 
веднъж и за целия период на прилагане 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза за 
климата и околната среда;

ii) плащане за селскостопански 
производители, които спазват 
селскостопански практики от полза за 
биологичното разнообразие, за 
доброто управление на плодородието 
на почвата и водата, за климата и за 
околната среда, и които значително 
надхвърлят правилата за кръстосано 
спазване;
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Or. en

Изменение 66
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- възстановяване на изоставена 
земеделска земя.

Or. fr

Изменение 67
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „земеделска площ“ означава площ, 
която е заета от обработваема земя, 
постоянни пасища или трайни 
насаждения;

не се отнася до българския текст

Or. en

Изменение 68
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 

не се отнася до българския текст
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продължение на пет години или по-
дълъг период и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и нискостъблени дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация;

Or. en

Изменение 69
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, естествено растящи 
(саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), които не са били 
включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други видове или важни елементи за 
характеристиките на 
традиционните пасища, при условие, 
че тревата или другите фуражи остават 
преобладаващи;

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция е проблематично, тъй като пасищата, 
които са важни като земеделски ресурс и за биоразнообразието, са изключени от 
него. Това предложение включва такива земни площи и допринася за опростяване и за 
по-справедлива система и стойности, свързани с околната среда. Промяната дава 
възможност за по-голяма гъвкавост за регионалните различия, като същевременно 
подчертава, че земните площи трябва да бъдат за земеделско ползване, за да 
изпълняват изискванията за подпомагане.

Изменение 70
Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие, че тревата или другите тревни 
фуражи остават преобладаващи;

з) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други тревни фуражи, естествено 
растящи (саморазсадени) или чрез 
култивиране (изкуствено засети), които 
не са били включени в сеитбооборота на 
стопанството в продължение на пет 
години или повече, то може да включва 
други подходящи за паша видове, при 
условие че тревата или другите тревни 
фуражи, включително например 
пирен, остават преобладаващи;

Or. en

Изменение 71
Satu Hassi, Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „Земеделието с висока природна 
стойност“ означава системи за 
земеделие, които включват 
земеделски дейности и земеделска 
земя, от които, поради 
характеристиките им, може да се 
очаква да поддържат високи нива на
биологично разнообразие или видове и 
местообитания, чието опазване 
представлява интерес. Тези системи 
се отличават със земеделие с ниска 
интензивност и високи пропорции на 
естествена или полуестествена 
растителност. Характерно може да 
бъде и голямо разнообразие на 
земната покривка.
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Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 16, внесено от докладчика.

Изменение 72
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки, чиито 
равнища на директни плащания дори 
и след приспособяването са под 80 % 
от средната стойност за Съюза, 
коригират своето равнище на 
плащания на 80 %.

Or. en

Изменение 73
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 - уводна част

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:

Държавите членки определят 
понятието „активен 
селскостопански производител“ в 
националното си законодателство в 
съответствие с определението за 
„селскостопанска дейност“ в член 4, 
параграф 1, буква в). 

Or. fi

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
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сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки следва да вземат решение относно дефиницията на 
понятието „активен селскостопански производител“.

Изменение 74
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 - уводна част

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. Активен селскостопански 
производител е лице, което извършва 
селскостопанска дейност, а 
селскостопанска дейност означава:

Or. en

Изменение 75
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 - уводна част

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. Държавите членки могат да 
установят подходящи, обективни и 
недискриминационни критерии, за да 
гарантират, че директни плащания не 
се отпускат на селскостопански 
производител:

Or. en

Обосновка

С предложението на Комисията се повишава административната тежест както за 
селскостопанските производители, така и за администрациите. Предложението не 
засяга същината на проблема, свързан с пасивните селскостопански производители, 
тъй като повечето от тях биха получили във всеки случай по-малко от 5 000 EUR и 
съответно биха отпаднали от обсега на параграфа.
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Изменение 76
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fi

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно 
дефиницията на понятието „активен селскостопански производител“.

Изменение 77
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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) чиито селскостопански дейности 
представляват само незначителна 
част от цялостната му стопанска 
дейност; или

Or. en



PE489.554v01-00 30/75 AM\902453BG.doc

BG

Изменение 78
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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) отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането 
на реколтата, доенето, 
развъждането на животни и 
отглеждането на животни за 
селскостопански цели и

Or. en

Изменение 79
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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).

заличава се

Or. fi

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно 
дефиницията на понятието „активен селскостопански производител“.
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Изменение 80
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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) чиито основни цели на дейност или 
целите на дружеството не се 
изразяват в упражняване на 
селскостопанска дейност.

Or. en

Обосновка

С предложението на Комисията се повишава административната тежест както за 
селскостопанските производители, така и за администрациите. Предложението не 
засяга същината на проблема, свързан с пасивните селскостопански производители, 
тъй като повечето от тях биха получили във всеки случай по-малко от 5 000 EUR и 
съответно биха отпаднали от обсега на параграфа.

Изменение 81
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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) поддържане на земеделската площ 
в състояние, което я прави подходяща 
за паша или обработване или за 
извършване на други минимални 
дейности, предвидени от държавите 
членки.

Or. en
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Изменение 82
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) техните площи с култури са се 
влошили по време на управлението от 
страна на селскостопанските 
производители (изоставени площи, 
вкисляване на почвата, изчерпване на 
органичните вещества в почвата, 
което прави горния почвен слой 
неподходящ за обработване). 

Or. fr

Изменение 83
Riikka Manner

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 
EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. fi

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно 
дефиницията на понятието „активен селскостопански производител“.
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Изменение 84
Kārlis Šadurskis

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 
EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. en

Изменение 85
Åsa Westlund

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 
EUR директни плащания за 
предходната година.

заличава се

Or. en

Обосновка

С предложението на Комисията се повишава административната тежест както за 
селскостопанските производители, така и за администрациите. Предложението не 
засяга същината на проблема, свързан с пасивните селскостопански производители, 
тъй като повечето от тях биха получили във всеки случай по-малко от 5 000 EUR и 
съответно биха отпаднали от обсега на параграфа.

Изменение 86
Riikka Manner
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Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:

заличава се

a) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват  и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Or. fi

Обосновка

Предложението на Комисията за дефиниция на понятието „активен 
селскостопански производител“ е неприложимо. Обемът на директното подпомагаме 
сам по себе си не дава информация относно активността на селскостопанския 
производител. Държавите членки са тези, които следва да вземат решение относно 
дефиницията на понятието „активен селскостопански производител“.

Изменение 87
Kārlis Šadurskis
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Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на:

заличава се

а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Or. en

Изменение 88
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията ще бъде оправомощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 

заличава се
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на:
а) критерии за установяване на 
размера на директните плащания за 
целите на параграфи 1 и 2, по-
специално през първата година на 
разпределението на права на плащане, 
когато стойността на правата на 
плащане все още не е окончателно 
установена, както и за нови 
селскостопански производители;
б) изключения от правилото, че 
постъпленията, получени през най-
близката данъчна година трябва да се 
вземат предвид когато посочените 
данни липсват и
в) критерии за установяване кога 
земеделските площи на даден 
селскостопански производител 
трябва да се считат за площи, които 
по естествен път основно се държат 
в състояние, подходящо за паша или 
обработване.

Or. en

Обосновка

С предложението на Комисията се повишава административната тежест както за 
селскостопанските производители, така и за администрациите. Предложението не 
засяга същината на проблема, свързан с пасивните селскостопански производители, 
тъй като повечето от тях биха получили във всеки случай по-малко от 5 000 EUR и 
съответно биха отпаднали от обсега на параграфа.

Изменение 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако не бъдат спазени правилата 
относно кръстосаното спазване, 
посочени в член 93 от Регламент (ЕС) 
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№ [...] [HZR];

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба гарантира на европейските граждани, че публичните средства не 
причиняват вреда.

Изменение 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 20 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания. Съответните 
прехвърлени средства се финансират 
100% от  бюджета на Съюза за ОСП, 
при условие че бъдат използвани за 
целите на околната среда в 
съответствие с приоритети (4) и (5) 
за развитието на селските райони, 
посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 
№ [...] [RDR].

Or. en
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Изменение 91
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
директни плащания.

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
част от годишните си национални 
тавани за календарните години 2014—
2019, както е посочено в 
приложение II към настоящия 
регламент, като допълнително 
подпомагане за мерки по програми за 
развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. В резултат на това съответната 
сума повече няма да е на разположение 
за отпускане на директни плащания.

Or. en

Изменение 92
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 10 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 

1. Преди 1 август 2013 г. държавите 
членки могат да решат да предоставят 
допълнително подпомагане до 20 % от 
годишните си национални тавани за 
календарните години 2014—2019 за 
мерки по програми за развитие на 
селските райони, финансирани от 
ЕЗФРСР съгласно предвиденото в 
Регламент (ЕС) № […] [RDR], както е 
посочено в приложение II към 
настоящия регламент. В резултат на 
това съответната сума повече няма да е 
на разположение за отпускане на 
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директни плащания. директни плащания.

Or. fr

Изменение 93
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Селскостопанските производители, 
които през 2011 г. са активирали най-
малко едно право на плащане по 
схемата за единно плащане или са 
заявили подпомагане по схемата за 
единно плащане на площ, брутна 
продаваема земеделска продукция, 
добавена стойност или брой на 
наетите работници — и в двата 
случая в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 73/2009, получават 
права на плащане в първата година на 
прилагане на схемата за основно 
плащане, при условие че са получили 
право на директни плащания в 
съответствие с член 9.

Or. it

Изменение 94
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 

4. Държавите членки използват 
националния резерв, за да разпределят 
приоритетно права на плащане на млади 
селскостопански производители, които 
започват своята селскостопанска 
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дейност. дейност. Права на максимално 
плащане се предоставят на млади 
селскостопански производители, 
които поемат ангажимент да 
прилагат екологични земеделски 
практики: интегрирана борба с 
вредителите, земеделие с висока 
природна стойност и биологично 
земеделие.

Or. fr

Изменение 95
Corinne Lepage

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) възстановяване на 
обработваемото състояние на 
изоставената земеделска земя.

Or. fr

Изменение 96
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
глава 1, използват в рамките на своите 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2 следните селскостопански 
практики, които да са от полза за
състоянието на местния климат, 
околна среда и води:
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Or. en

Изменение 97
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) да гарантират разнообразяване на 
културите, както е посочено в член 
30.

Or. fi

Обосновка

В интерес на опростяването на текста, разпоредбите с „екологосъобразна“ 
насоченост в този член следва да бъдат в съответствие с по-подробния член 30.

Изменение 98
Kārlis Šadurskis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) имат две различни култури на своята 
обработваема земя, когато 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече хектари от средния 
размер на земеделските стопанства в 
съответната държава членка и ако 
повече от 40% от земята, 
отговаряща на условията за 
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значителна част от годината; подпомагане, се използва за 
производството на трева (засята или 
естествена), оставена е изцяло под угар 
или е изцяло засята с култури под вода 
през значителна част от годината;

Or. en

Изменение 99
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 100
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) да подбира чрез сеитбооборот 
култури, подходящи за храна за диви 
животни, птици и насекоми;
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оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината;

Or. en

Изменение 101
Kārlis Šadurskis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство
и

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища и

Or. en

Изменение 102
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) планират и поддържат коридори на 
биологичното разнообразие; и

Or. en

Изменение 103
Matthias Groote

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

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат устойчиви екологични 
приоритетни области в земеделската си 
площ.

Or. de

Изменение 104
Julie Girling

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

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

Or. en

Изменение 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако земеделските производители 
не спазят предвидените в тази глава 
изисквания, може да загубят сумата 
от плащането, предвидено в член 33, 
параграф 1 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 106
Julie Girling
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Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 107
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Селскостопанските производители, 
чиито стопанства се намират изцяло или 
отчасти в райони, обхванати от 
директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО 
и Регламент № 1698/2005 (в частта, 
която се отнася до определени 
агроекологични схеми ), имат право на 
плащането по настоящата глава, при 
условие че прилагат практиките, 
посочени в настоящата глава дотолкова, 
доколкото тези практики са съвместими 
в съответното стопанство с целите на 
споменатите директиви и регламента.

Or. en
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Изменение 108
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Селскостопанските 
производители, които са се 
ангажирали с екологични и 
климатични мерки в съответствие с 
член 29 от Регламент (EС) № [RDR] 
автоматично получават право на 
помощта, посочена в настоящата 
глава.

Or. fi

Обосновка

Селскостопанските производители, които са се ангажирали с екологични мерки в 
областта на земеделието съгласно стълб II вече участват в добри земеделски 
практики.

Изменение 109
João Ferreira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Селскостопанските 
производители, които използват 
традиционни практики с висока 
екологична и консервационна 
стойност в различните държави 
членки, например специфичното 
положение на средиземноморските 
страни, по отношение на 
разнообразяването на културите и 
земята с екологично значение, 
смесени култури, трайни насаждения 
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(маслинови горички, лозя, ябълкови 
градини) или оризови култури, и 
които допринасят за спирането на 
загубата на биологично разнообразие, 
имат право на плащането, посочено в 
настоящата глава.

Or. en

Изменение 110
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Селскостопанските 
производители, които поддържат 
пасища върху най-малко 50% от 
цялата си обработваема земя, 
автоматично получават помощта, 
посочена в настоящата глава.

Or. fi

Изменение 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Разпоредбите на настоящата 
глава не се прилагат по отношение на 
земеделски стопанства с площ, по-
малка от 15 хектара, които в 
резултат на икономически и 
исторически обстоятелства, 
прилагат екологосъобразни 
земеделски практики, които 
насърчават биоразнообразието;
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Or. lt

Изменение 112
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече хектари от средния 
размер на земеделските стопанства в 
съответната държава членка и ако 
повече от 40% от подходящата земя 
се използва за производството на трева 
(засята или естествена), оставена е 
изцяло под угар или е изцяло засята с 
култури под вода през значителна част 
от годината, на обработваемата земя се 
отглеждат най-малко две различни 
култури. Основната култура не 
превишава 80 % от обработваемата 
земя.

Or. en

Изменение 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

чрез сеитбооборот се отглеждат най-
малко четири култури, поне една от 
които е регионално адаптирана 
бобова култура, която покрива най-
малко 10% от хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане. Нито една от тези четири
култури не превишава 50% от 
обработваемата земя.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 27, внесено от докладчика.

Изменение 114
Riikka Manner
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 50% от средния 
размер на земеделските стопанства, 
както е определен в Приложение VI, 
за съответната държава членка, или 
не е оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, или 
където по-малко от 50% от 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител е 
заета от трева и/или зелена угар, 
и/или трайни насаждения, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури. Нито една 
от тези три култури не покрива по-
малко от 5 % от обработваемата земя, а 
основната не превишава 70 % от 
обработваемата земя.

Or. fi
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Обосновка

Долната граница от три хектара е твърде ниска. Изискването да се отглеждат три 
вида растения ще причини бюрократични усложнения и прекомерни разходи за 
малките земеделски стопанства.

Изменение 115
Corinne Lepage
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 3 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
трева (засята или естествена), не е 
оставена изцяло под угар или не е 
изцяло засята с култури под вода през 
значителна част от годината, на 
обработваемата земя се отглеждат най-
малко три различни култури чрез 
сеитбооборот или три 
последователни години на угар. 
Сеитбооборотът включва една бобова 
култура. В случай на големи 
зърнопроизводителни стопанства, 
сеитбооборотът не е задължително 
да включва засаждането на бобова 
култура, но от селскостопанския 
производител се изисква да 
разнообразява производствената си 
система така, че да отделя 10% от 
обработваемата си земя за 
производство на бобови култури.

Or. fr

Изменение 116
Oreste Rossi
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 117
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща по-малко от 10 хектара и не 
се използва изцяло за пасище или 
производство на трева (засята или 
естествена) или не е оставена изцяло 
под угар, или не е засята с трайни 
насаждения, или не е изцяло засята с 
култури под вода през значителна 
част от годината, на 
обработваемата земя чрез 
разнообразяване на културите се 
отглеждат най-малко три култури, 
включително бобови растения, които 
покриват най-малко 5% от  
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 27, внесено от докладчика.

Изменение 119
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Чрез дерогация от параграф 1, на 
обработваемата земя в райони 
съгласно член 33 от Регламент (EС) № 
[RDR] с природни или други 
специфични ограничения, се 
отглеждат най-малко две различни 
култури. Основната култура не 
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превишава 80% от обработваемата 
земя.

Or. fi

Обосновка

Изискването за „три култури“ е особено трудно за изпълнение в северни климатични 
условия, така че две култури следва да бъдат достатъчни за районите с трудни 
природни условия. Краткият земеделски сезон и ниската ефективна температурна 
сума в голяма степен ограничават избора от култури, които могат да бъдат 
отглеждани. Производството на трева също е широко разпространено в тези райони, 
а това само по себе си насърчава биологичното разнообразие.

Изменение 120
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни пасища Не се отнася до българския текст

Or. en

Изменение 121
Riikka Manner

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 
пасища се запазва.
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Or. fi

Обосновка

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

Изменение 122
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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“.

1. Държавите членки гарантират , че 
земята, която е била постоянно 
пасище, се поддържа като постоянно 
пасище на държавно равнище.

Or. en

Изменение 123
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

Не се отнася до българския текст
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пасища“.

Or. en

Изменение 124
Riikka Manner

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. fi

Обосновка

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

Изменение 125
Kārlis Šadurskis

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) № […] 

заличава се
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[HZR],

Or. en

Изменение 126
Julie Girling

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],

Не се отнася до българския текст

Or. en

Изменение 127
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Площи, засадени с дървесни видове, се 
считат за равностойни на 
референтни площи с постоянни 
пасища по смисъла на предходния 
параграф.

Or. it

Обосновка

Площи с лозови или маслинови насаждения притежават равнище на биологично 
разнообразие, сравнимо с това на постоянните пасища и са в състояние да 
съхраняват повече въглерод. 
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Изменение 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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 129
Riikka Manner

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. fi

Обосновка

С цел да се предотвратят проблеми с бюрократични усложнения и надзор е по-добре 
да се взема предвид размерът на постоянните пасища на равнище цялата държава 
членка, отколкото отделното селско стопанство.
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Изменение 130
Kārlis Šadurskis

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 пасища и да подновяват 
25% от засетите пасища годишно.
Това ограничение не се прилага в 
случай на непреодолима сила или 
извънредни обстоятелства.

Or. en

Изменение 131
Julie Girling

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.

Не се отнася до българския текст

Or. en

Изменение 132
Kārlis Šadurskis

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.

заличава се

Or. en

Изменение 133
Riikka Manner

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 пасища, 
подновяването на постоянните пасища и 
преориентирането на земеделската площ 
в постоянни пасища.

Or. fi
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Изменение 134
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.

Не се отнася до българския текст

Or. en

Изменение 135
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32
Приоритетни екологични площи заличава се

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 
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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

Изменение 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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. За да бъдат счетени 
за приоритетни екологични площи, 
тези площи следва да не бъдат 
обработвани, засявани или 
наторявани с неорганични торове или 
пръскани, но могат да бъдат 
използвани за паша, да бъдат жънати 
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или косени в съответния сезон, което 
е съвместимо с нуждите на 
опазването на биологичното 
разнообразие.

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 33, внесено от докладчика. С цел допускането на 
приоритетни екологични площи и в площи с интензивно земеделие, определеният 
процент следва да има връзка с равнището на селското стопанство.

Изменение 137
Riikka Manner

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, 
които имат върху по-малко от 50% 
от обработваемата си земя пасища 
и/или многогодишни насаждения, 
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. fi

Обосновка

Пасищното земеделие допринася за биологичното разнообразие, така че 7% не носят 
значителна добавена стойност по отношение на биологичното разнообразие за 
селскостопанските производители, по-голямата част от чиято обработваема земя 
представлява пасища. 
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Изменение 138
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Изменение 139
Peter Liese

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). Дял от 5% може да бъде 
разглеждан като достатъчен, ако 
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селскостопанският производител 
доброволно предприема други мерки по 
отношение на околната среда, 
например гарантира, че всичкият 
произведен течен оборски тор няма да 
бъде разхвърлян преди да е обработен 
в завод за биогаз, за да се намалят 
зловонията и емисиите. В 
съответствие с член 55 на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
законодателни актове по отношение 
на допълнителни, благоприятни за 
околната среда мерки, които 
оправдават приемането за 
достатъчен на по-малък процент от 
хектарите, отговарящи на условията 
за подпомагане.

Or. de

Обосновка

Целта на предложението е да увеличи обществената приемливост на земеделието и 
да намали въздействието му върху околната среда.  Местните жители търпят 
сериозни неудобства от разхвърлянето на пресен тор. Процесът на ферментация в 
завода за биогаз значително намалява и равнището на замърсяване под формата на 
неприятни миризми, и въздействието върху климата.

Изменение 140
Oreste Rossi

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 3 % 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, 
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буферни ивици и залесени площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

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

Or. it

Изменение 141
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. Определена площ от хектарите, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, е
приоритетна екологична площ
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii). Тази площ е най-малко: 

а) 2,5% от хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, или
б) 7% от хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, с 
изключение на площи с постоянни 
пасища, и площи като например 
тераси, буферни ивици, особености на 
ландшафта или други площи, вече 
покрити от изискванията за 
кръстосано спазване.

Or. en

Изменение 142
Corinne Lepage
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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, с изключение на 
площи с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи, като 
например оставена под угар земя в 
сеитбооборот, тераси, особености на 
ландшафта, буферни ивици и залесени 
площи съгласно член 25, параграф 2, 
буква б), подточка ii).

Or. fr

Изменение 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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 
преобразувани в последователно 
управлявана мрежа от 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 144
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Чрез дерогация от параграф 1, в 
райони съгласно член 33 от 
Регламент (EC) № [RDR] с природни 
или други специфични ограничения, 
екологичната зона покрива 5% от 
обработваемата земя на 
селскостопанския производител. 

Or. fi

Обосновка

Особено в северните региони, климатът и, съответно условията за растеж, крият 
повече предизвикателства от много други части на Европа.  В териториите на север 
структурата на терените е по принцип раздробена и парцелите земеделска земя са 
малки и заобиколени предимно от гори, което на свой ред насърчава биологичното 
разнообразие. Пасищното земеделие също преобладава в северните райони.

Изменение 145
Kārlis Šadurskis

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. Селскостопанските производители 
в държавите членки, повече от 50% 
от чиято територия е покрита с 
гори, влажни зони, мочурища и 
естествени местообитания 
гарантират, че най-малко 1,5% от 
техните хектари, отговарящи на 
условията за подпомагане, са 
приоритетна екологична площ.  
Селскостопанските производители, 
които имат повече от 20% гори на 
площта, отговаряща на условията за 
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подпомагане, са освободени от това 
изискване.

Or. en

Обосновка

Изискванията за компонент за „екологизиране“ следва да избягват дублирането с 
изискванията за добро селскостопанско и екологично състояние и 
законоустановените изисквания за управление при кръстосано спазване. Това би 
означавало по-малко административни тежести, по-прости и ясни изисквания, които 
да не създават никаква възможност за двойно санкциониране и недоразумения сред 
селскостопанските производители.

Изменение 146
Satu Hassi, Margrete Auken

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 30 % от годишния национален 
таван, посочен в приложение II за 
финансиране на плащането по 
настоящата глава през 2014 г. и до 2020 
г. ще увеличат сумата до 50%.

Or. en

Изменение 147
Oreste Rossi

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.
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Or. it

Изменение 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 149
Matthias Groote

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 
относно екологичност и устойчивост
― да ограничат плащането до някои от 
районите по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. de

Изменение 150
Kārlis Šadurskis
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Предложение за регламент
Член 36 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предоставят 
годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

1. Държавите членки могат да 
предоставят годишно плащане на млади 
селскостопански производители, които 
имат право на плащане по схемата за 
основно плащане, посочена в глава 1.

Or. en

Изменение 151
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства:
зърнените култури, маслодайни 
семена, протеинови култури, бобови 
растения, лен, коноп, ориз, черупкови 
плодове, картофи за нишесте, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, сух 
фураж, хмел, захарно цвекло, захарна 
тръстика и цикория, плодове и 
зеленчуци и дървесни култури с 
кратък цикъл на ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска само 
при изключителни обстоятелства на:

Or. en

Изменение 152
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, мляко и млечни 
продукти, семена, овче и козе месо, 
говеждо и телешко месо, маслиново 
масло, копринени буби, сух фураж, 
хмел, захарно цвекло, захарна тръстика 
и цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Обвързаното с производството 
подпомагане може да се отпуска на 
следните сектори и производства: 
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
картофи за нишесте, картофи, мляко и 
млечни продукти, семена, овче и козе 
месо, говеждо и телешко месо, свинско 
и птиче месо, яйца, маслиново масло, 
копринени буби, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. fi

Обосновка

За производствените зони следва да се прилага по възможност равно третиране.

Изменение 153
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска само
на сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

а) на сектори или на региони от държава 
членка, в които специфични видове 
селскостопански практики или 
специфични селскостопански сектори 
претърпяват определени трудности и са 
особено важни по икономически и/или 
социални и/или екологични причини.

Or. en
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Изменение 154
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
обвързано с производството 
подпомагане може да се отпуска също 
така на селскостопански 
производители, които към 
31 декември 2013 г. притежават права 
на плащане, предоставени в 
съответствие с дял III, глава 3, раздел 2, 
член 71м от 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с 
член 60 и член 65, четвърта алинея от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, и които 
нямат хектари, отговарящи на условията 
за подпомагане, за да активират правата 
на плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в дял III, глава 1 от 
настоящия регламент.

б) селскостопански производители, 
които към 31 декември 2013 г. 
притежават права на плащане, 
предоставени в съответствие с дял III, 
глава 3, раздел 2, член 71м от 
Регламент (ЕО) № 1782/2003, и с 
член 60 и член 65, четвърта алинея от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, и които 
нямат хектари, отговарящи на условията 
за подпомагане, за да активират правата 
на плащане по схемата за основно 
плащане, посочена в дял III, глава 1 от 
настоящия регламент, чрез дерогация 
от точка a).

Or. en

Изменение 155
Oreste Rossi

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 5 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на доброволното обвързано с 
производството подпомагане, 
държавите членки могат да решат да 
използват до 20 % от своите годишни 
национални тавани по приложение II за 
финансиране на тези схеми.

Or. it
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Изменение 156
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в дялове III, IV и V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
държавите членки, които са 
разпределили в продължение на поне 1 
година през периода 2010—2013 г. 
повече от 10 % от тяхната налична сума 
за предоставяне на директни плащания, 
посочени в член 182, параграф 7 от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета от 22 октомври 2007 г. за 
установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои 
земеделски продукти („Общ 
регламент за ООП“1) и в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, посочени в 
дял III, глава 2, раздел 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в параграф 
1, буква а), подточки i)—iv) и в член 68, 
параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент, могат да решат да 
използват повече от 10 % от годишния 
национален таван по приложение II при 
одобрение от Комисията в съответствие 
с член 41.

____________
ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

Or. fi
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Изменение 157
Satu Hassi, Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се гарантира ефективното 
управление на специфичното плащане 
за култура — памук Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно 
правилата и условията за даване на 
разрешение относно земята и сортовете 
за целите на специфичното плащане за 
култура — памук.

3. С цел да се гарантира ефективното 
управление на специфичното плащане 
за култура — памук Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно 
правилата и условията за даване на 
разрешение относно земята и сортовете 
за целите на специфичното плащане за 
култура — памук. Тези правила 
включват изискването за оценка на 
въздействието върху околната среда.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид много голямата употреба на пестициди и консумацията на вода 
за напояване при памуковите култури, уместно е да се изисква оценка за 
въздействието върху околната среда преди да се разреши производството на памук на 
дадена площ.

Изменение 158
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 47 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки въвеждат 
схема за дребни селскостопански 
производители в съответствие с 
настоящия дял. Когато обаче частта 
от потенциални бенефициери в 
определена държава членка е по-малка 
от 5% от всичките й 
селскостопански производители, 
няма нужда държавата членка да 
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прилага схемата за дребни 
селскостопански производители.

Or. fi

Обосновка

За да се избегнат бюрократичните усложнения, създаването на схема за дребни 
селскостопански производители следва да бъде по преценка на държавата членка.

Изменение 159
Corinne Lepage

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. Те обаче губят 30% от 
основното плащане, освен ако не 
продават 10% от продукцията си 
пряко или на местния пазар.

Or. fr


