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КРАТКА ОБОСНОВКА

Необходимостта от зелена реформа

Общата селскостопанска политика (ОСП) понастоящем съставлява повече от 40% от 
общия бюджет на ЕС. Това е огромна сума пари и от екологична гледна точка е много 
важно дали тези пари се изразходват устойчиво или не. С оглед опазването на околната 
среда през идните години е необходима промяна на модела в ОСП. 

Няма съмнение, че, ако погледнем общата картина, начинът, по който в днешно време 
работи селското стопанство в Европа, не е устойчив в дългосрочен план. Това има 
тежки последствия за нашите природни ресурси, в това число почвата, водите, 
биологичното разнообразие и климата. Някои примери подчертават този проблем:

 Земеделската земя играе ключова роля в осигуряването на местообитания за 
дивите животни и видовете птици. През 2011 г. европейският Единен индекс за 
селскостопански птици, който отразява популациите на селскостопанските 
птици, отчете най-ниското ниво в историята.

 Селското стопанство е основен източник на замърсяване в европейските води.
Земеделието е отговорно за над 50% от азота във водата и е значителен източник 
на фосфати.

 Селското стопанство е отговорно за 9.6% от емисиите на парникови газове в ЕС 
- 75% от емисиите на азотен оксид в ЕС и 49% от емисиите на метан. 

Ако искаме да променим това развитие и да направим европейското селско стопанство 
устойчиво, трябва основно да изменим философията на ОСП. Директните плащания, 
които съставляват 75% от бюджета на ОСП, традиционно подкрепят интензивното 
земеделие. И освен правилата относно кръстосаното спазване, директните плащания не 
предоставят никакви стимули за използването на устойчиви практики. 

Докладчикът предлага реформиране на директните плащания от ОСП, така че при тях 
да се дава предимство на земеделците, прилагащи устойчиво земеделие. Водещият 
принцип на ОСП следва да бъде гарантирането, че обществените средства подпомагат 
обществени блага. 

Предложението на Комисията - и как то може да бъде подобрено

През ноември 2011 г. Комисията представи предложение за реформа с намерението за 
„екологизиране“ на директните плащания. Комисията предложи три т.нар. 
екологосъобразни елемента: разнообразяване на културите, постоянни ливади и 
приоритетни екологични площи. Докладчикът предлага засилване на тези елементи по 
следния начин:
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1. Вместо разнообразяване на културите, имаме нужда от изискване за сеитбооборот. 
Разнообразяването на културите просто би дало на земеделците стимул да отделят 
малки части от своята земя, в която да засаждат различни култури и това не би 
помогнало на околната среда. Сеитбооборотът, от друга страна, би избегнал 
монокултурите, подобрил биологичното разнообразие и би намалил необходимостта от 
използване на пестициди.

2. Докладчикът подкрепя идеята за защита на количествата постоянни ливади/пасища с 
цел гарантирането, че пасищата ще останат поне на сегашното си равнище. Но с оглед 
осигуряването на тази цел, като базова година за това колко постоянни пасища следва 
да бъдат поддържани трябва да бъде определена минала, а не бъдеща година. В 
противен случай на земеделците би се дал погрешен стимул за разораване на техните 
ливади, с цел избягване изпълнението на това изискване.

3. Идеята за отделяне на земеделска земя за приоритетни екологични площи (ПЕП), 
които следва да бъдат оставяни необработвани, е много полезен елемент от 
предложението на Комисията. Докладчикът обаче предлага увеличаване на процента на 
земеделската земя, която следва да попада в категорията на ПЕП от 7% до 10%, тъй 
като анализите сочат, че, за да има значителни въздействия от ПЕП, поне 10% от 
земеделската земя следва да бъдат определени за целта1. 

4. Накрая, докладчикът предлага към пакета да бъде добавен четвърти 
екологосъобразен елемент, който е изискване за покриване на почвата. 
Селскостопанските производители ще трябва да гарантират, че земята им не остава 
непокрита за повече от 5-8 последователни седмици. Това ще бъде важен инструмент за 
предотвратяване на ерозията на почвата и за недопускането хранителните елементи да 
замърсяват водната среда.

Модулация

Друго съществено обсъждане във връзка с екологизирането е това по въпроса за 
модулацията. Колко от фондовете по стълб I следва да бъдат налични за модулация към 
стълб II? Комисията предлага 10%, но аргументът за тази цифра изглежда неясен. 
Модулацията е доброволна и следователно няма обяснение защо държавите членки да 
нямат право да решават сами до каква степен желаят да модулират фондовете от стълб 
I към стълб II. 

Докладчикът предлага премахване на възможността за обратна модулация, която 
съществува за някои държави членки в предложението на Комисията. Тази възможност 
понастоящем не съществува и въвеждането на такава наистина би било много 
проблемно от екологична гледна точка. 

Към по-устойчиво селско стопанство

                                               
1 Вж. по-специално: Германски Съюз за опазване на природата (NABU), януари 2008 г.:
„Значението на задължителните площи, оставени под угар за биологичното разнообразие“. 
Берлин.



PA\893865BG.doc 5/40 PE483.719v01-00

BG

В своята стратегия „Европа 2020“ ЕС пое ангажимент да гарантира, че икономическият 
растеж ще бъде устойчив. В този контекст ЕС има поставена цел „да бъде спряна 
загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 
2020 г. и те да бъдат възстановени, доколкото това е осъществимо“. В своята „Пътна 
карта за постигане на икономика с ниски въглеродни емисии“ ЕС се е ангажирал да 
намали емисиите на парникови газове от селскостопанския сектор с 42-49% през 2050 
г. 

За да се превърнат тези цели в нещо повече от прости слова, ЕС ще трябва да изготви 
амбициозна реформа на начина, по който се използват директните плащания в ОСП. 
Обществените средства трябва да подпомагат обществени блага. Наша цел следва да 
бъде да гарантираме този принцип в реформата на ОСП.
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 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) С цел да се отчетат конкретни нови 
елементи за гарантиране защитата на 
правата на бенефициерите и да се 
осигури предоставянето на 
обществени блага, 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 минималните дейности, 
които следва да се извършват на площи, 
които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или 
обработване и минималните 
дейности, които следва да се 
извършват с цел опазване на 
природата по „Натура 2000“ или 
еквивалентни програми за опазване на 
природата, както и критериите, на 
които трябва да отговаря 
селскостопанският производител, за да 
се счита, че е спазил задължението за 
поддържане на земеделската площ в
добро селскостопанско и екологично
състояние (ДСЕС) и критериите за 
определяне на превеса на трева или 
други фуражни култури по отношение 
на постоянните пасища.

Or. en
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Обосновка

Настоящото определение за селскостопанска дейност е задоволително и отчита 
както производството на селскостопански стоки от земеделието, така и основните 
съобразени с околната среда обществени блага, които ДСЕС може да осигури. Тъй 
като спазването на изискванията на ДСЕС ще продължи да бъде условие за повечето 
от директните плащания по стълб I, то трябва да има и основна роля в 
определението за селскостопанска дейност.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Държавите членки следва да 
имат възможността да прехвърлят 
избраната от тях самите сума от 
стълб I към стълб II. Избраната сума 
може да бъде увеличавана всяка 
година съгласно член 14, ако дадена 
държава членка пожелае това. Тази 
гъвкавост между двата стълба следва 
да гарантира, че Общата 
селскостопанска политика допринася 
за едно положително екологично 
развитие в Съюза.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да бъдат свободни в избора си каква част от фондовете по 
стълб 1 искат да прехвърлят към стълб 2. Тъй като възможността за модулация е 
доброволна, няма основание държавите членки да нямат възможността, ако искат, 
да прехвърлят от стълб 1 към стълб 2 суми, които те самите намират за удачни.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 

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

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, тясно свързано с
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
сеитбооборот, поддържане на 
постоянни пасища, покриване на 
почвата 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) № 2092/9121, следва 
да имат право на компонента за
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„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].

„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. en

Обосновка

Плащането за екологизиране не следва да бъде под формата на допълнение, а следва 
да бъде свързано с основното плащане, за да се осигури неговата ефикасност и 
разпространението му в целия ЕС.

Изменение 4

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.

(27) С цел да се гарантира 
пропорционалното и 
недискриминационно прилагане на 
задълженията, посочени в мярката за
сеитбооборот, 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.

Or. en

Обосновка

Сеитбооборотът е агрономическа практика, която може да постигне много повече 
от разнообразяването на културите и е по-целесъобразна за плодородието на 
почвата и намаляването на употребата на пестициди. 
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Изменение 5

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 
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.

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

Обосновка

Определението за постоянно пасище (вж. член 4, параграф 1, буква з)) помага за 
изключването на интензивните ливади, които не носят ползи за климата и 
биологичното разнообразие, и вместо това се отдава приоритет на нетревните или 
дървесни пасища.  

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) С цел да се гарантира 
справедливото и недискриминационно 
прилагане на задълженията, посочени 
в мярката за покриване на почвата, 
както и че те водят до подобрено 
опазване на водната среда и 
предотвратяват ерозирането на 
почвата, на Комисията следва да 
бъдат делегирани правомощия да 
приема актове в съответствие с член 
290 от Договора с оглед приемането 
на определението на правила, касаещи 
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прилагането на мярката.

Or. en

Обосновка

Ерозията на почвата е основно предизвикателство пред европейското селско 
стопанство. Нови модели на Съвместния изследователски център (JRC) на 
Европейската комисия оценяват, че 1,3 милиона квадратни километра от 
повърхностната площ на 27-те държави членки на ЕС страдат от ерозия под влияние 
на водата. Освен това 20% от тази повърхностна площ ежегодно губи допълнителни 
10 тона на хектар. Резултатът е, че е необходимо въвеждането на мярка, която 
директно да се заеме с ерозията на почвата и директното пренасяне на хранителни 
елементи в подземните води.

Изменение 7

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.

(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 задължението на 
държавите членки да гарантират, че 
поне 10% от отговарящите на 
условията хектари, като се изключат 
зоните с постоянни пасища, са 
приоритетни екологични площи.

Or. en
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Обосновка

Приоритетните екологични площи представляват съществена предпазна мрежа, 
която ще помага при опазването на природните ресурси. Според някои различни 
анализи (вж. напр. обосновката на този документ), едва 10% от тези площи ще 
спомогнат за постигането на действителни екологични ползи: наред с 
действителните ползи за климата, почвата и водата, опрашителите ще могат 
свободно да мигрират.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) С цел да се насърчи устойчивото 
развитие на земеделието в райони със 
специфични природни ограничения
държавите членки следва да могат да 
използват част от своите национални 
тавани за директни плащания за 
отпускането на годишно плащане за 
площ в допълнение към основното 
плащане на всички селскостопански 
производители, които работят в такива 
райони. Държавите членки могат да 
изберат, въз основа обективни 
екологични критерии, като високата 
природна стойност, да ограничат 
тези плащания за селскостопански 
производители, посочени в член 33, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […] 
на Европейския парламент и Съвета 
от .... относно подпомагане на 
развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) [RDR].  Това плащане не 
следва да замества подпомагането, 
което се отпуска по програмите за 
развитие на селските райони, и не 
следва да се отпуска на селскостопански 
производители в райони, които са били 
определени в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 
септември 2005 г. относно подпомагане 
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на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
но не са били определени в съответствие 
с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […] [RDR].

Or. en

Обосновка

Селските стопани от райони с природни ограничения, които активно допринасят за 
запазването на ландшафта и опазването и поддържането на биологичното 
разнообразие, почвата, климата и водите, следва да бъдат подпомагани посредством 
тази мярка. Системите за земеделие, свързани с най-необлагодетелстваните райони, 
като например земеделието с висока природна стойност, могат да произвеждат 
висококачествени продукти и да допринасят значително за екологичните обществени 
блага, в това число съхраняване на въглерод, чиста вода, качество на ландшафта и 
биологично разнообразие. 

Изменение 9

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 

(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 
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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. 
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.

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.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане насърчава интензивното земеделие, 
което създава много проблеми от екологична гледна точка. В хода на последните 
реформи ОСП се отдръпна от този тип подпомагане поради признаването на 
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многобройните проблеми, свързани с обвързаното с производството подпомагане. 
Повторното широкомащабно въвеждане на обвързаното с производството 
подпомагане в предстоящата реформа на ОСП би било стъпка назад.

Изменение 10

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 
насочване към специфични 
селскостопански дейности от полза 
за околната среда. Това включва 
насърчаването на системи за 
земеделие като земеделието с висока 
природна стойност и практиките за 
подобряване на екологичните 
показатели. 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 подпомагане.  

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение напълно премахва възможността за насочване на 
отделено от производството подпомагане за екологично земеделие. Това е значителна 
стъпка назад. Тази възможност следва да бъде повторно въведена, за да бъде 
предоставена на държавите членки възможността да преследват специфични 
селскостопански дейности от полза за околната среда по силата на стълб I. Това 
включва насърчаването на системи за земеделие като земеделието с висока природна 
стойност. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Следва да бъде въведена проста и (38) Следва да бъде въведена проста и 
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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 съществуващите 
стопанства.

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 
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. Макар 
че е възможно задълженията по 
отношение на селскостопанските 
практики от полза за климата и 
околната среда да бъдат намалени за 
дребните селскостопански 
производители, както е посочено в 
дял III, глава 2 от настоящия 
регламент, то правилата относно 
кръстосаното спазване следва да се 
прилагат и по отношение на 
дребните 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 съществуващите 
стопанства.

Or. en
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Обосновка

Макар и намаляването на екологосъобразните изисквания за дребните 
селскостопански производители навярно да е обосновано с оглед насърчаването на 
земеделието в малки мащаби, все пак е удачно селскостопанските производители да 
отговарят на правилата за кръстосано спазване, тъй като те гарантират едно 
минимално равнище на екологична защита.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „селскостопанска дейност“ означава: (с) „селскостопанска дейност“ означава:
– отглеждането на селскостопански 
продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането на 
животни и отглеждането на животни за 
селскостопански цели,

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

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

– поддържането на селскостопанската 
земя в добро селскостопанско и 
екологично състояние (ДСЕС), както е 
определено в член 94 от Регламент 
(ЕС) № […][HZR],

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

– извършване на минимална дейност в 
земеделски площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване или за 
провеждането на дейности с цел 
опазване на природата по „Натура 
2000“ или еквивалентни програми за 
опазване на природата;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение за селскостопанска дейност е задоволително и отчита 
както производството на селскостопански стоки от земеделието, така и основните 
съобразени с околната среда обществени блага, които ДСЕС може да осигури. Тъй 
като спазването на изискванията на ДСЕС ще продължи да бъде условие за повечето 
от директните плащания по стълб I, то трябва да има и основна роля в 
определението за селскостопанска дейност.
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Изменение 13

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;

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

Or. en

Изменение 14

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

(g) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянни 
пасища, които заемат земята в 
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 15

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 

(h) „постоянно пасище“ означава земя, 
използвана за отглеждане на трева или 
други фуражи, която не е била 
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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;

обработвана или повторно засявана в 
продължение на седем години или 
повече и която включва и подходящи 
за паша видове, различни от трева и 
други фуражи;

Or. en

Обосновка

Новото определение спомага и за изключването от определението на много 
интензивни ливади, които не носят ползи за климата или биологичното разнообразие, 
и вместо това се отдава приоритет на нетревните или дървесни пасища. Те 
осигуряват основни фуражи (храсти и плодовете и листата на дърветата, които се 
ядат от всички видове добитък, включително от воловете) в много екстензивни 
системи за животновъдство, особено в по-периферните региони, където пасищното 
земеделие е единственият наличен начин за използване на природния ресурс.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

к а) „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, високи пропорции на 
естествената или полуестествената 
растителност или голямо 
разнообразие на земната покривка.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за целите на:

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за целите на:

a) формулирането на допълнителни 
определения по отношение на достъпа 
до подпомагане съгласно настоящия 
регламент;

a) формулирането на допълнителни 
определения по отношение на достъпа 
до подпомагане съгласно настоящия 
регламент;

б) установяването на рамка, в която
държавите членки определят
минималните дейности, осъществявани 
на площи, които естествено се 
поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване;

б) установяването на рамка, която
определя минималните дейности, 
осъществявани на площи, които 
естествено се поддържат в състояние, 
подходящо за паша или обработване и 
минималните дейности, които следва 
да се извършват с цел опазване на 
природата по „Натура 2000“ или 
еквивалентни програми за опазване на 
природата, както е посочено в 
третото тире на буква в) от 
параграф 1;

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те са 
изпълнили задължението да поддържат 
земеделската площ в състояние, 
подходящо за паша или обработване
съгласно параграф 1, буква в).

в) установяването на критериите за 
изпълнение от селскостопанските 
производители, за да се счита, че те са 
изпълнили задължението да поддържат 
земеделската площ в добро 
селскостопанско и екологично
състояние (ДСЕС) съгласно второто 
тире на буква в) от параграф 1;

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите тревни фуражи за целите на 
параграф 1, буква з).

г) установяване на критериите за 
определяне на превеса на тревата и 
другите фуражи за целите на параграф 
1, буква з).

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Директни плащания не се отпускат на 
физически или юридически лица, или на 
групи от физически или юридически 
лица, които не извършват върху тези
селскостопански площи минималната 
дейност в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква в).

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
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).

Or. en

Обосновка

Настоящото определение на активен селскостопански производител би създало риск 
от изключване на селскостопанските производители, които съчетават 
селскостопанската си дейност с други стопански дейности, които допринасят за 
екологичната и социално-икономическата жизненост на земеделското стопанство и 
на селската икономика в по-широк смисъл, както би изключило и занимаващите се със 
земеделие като хоби. С оглед селскостопанските производители с положителен 
принос за околната среда да бъдат подкрепени и да се даде стимул на занимаващите 
се със земеделие като хоби да развиват селскостопанска дейност по един устойчив 
начин, тези селскостопански производители следва да бъдат включени в 
определението.
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Изменение 19

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, определен 
процент 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. 

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че държавите членки могат сами да решават каква част 
от фондовете по стълб 1 искат да прехвърлят към стълб 2. Тъй като възможността 
за модулация е доброволна, няма основание държавите членки да нямат 
възможността, ако искат, да прехвърлят от стълб 1 към стълб 2 суми, които те 
самите намират за удачни.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След 2014 г. държавите членки ще 
могат да решават, преди 1 август на 
всяка година, да вдигнат процента на 
своите годишни национални тавани, 
предоставен за мерки по програми за 
развитие на селските райони, 
финансирани от ЕЗФРСР за 
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следващата година. 

Or. en

Обосновка

В настоящата икономическа ситуация може да се окаже трудно за държавите 
членки да решат седем години предварително каква сума от фондовете биха искали да 
прехвърлят от стълб I към стълб II, тъй като те ще трябва сами да съфинансират 
значителна част от тези фондове. Поради тази причина е удачно да се позволи на 
държавите членки да приспособяват на годишен принцип сумата, която искат да 
прехвърлят.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди 1 август 2013 г. България, 
Естония, Финландия, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния, 
Словакия, Испания, Швеция и 
Обединеното кралство могат да 
решат да предоставят като 
директни плащания по настоящия 
регламент до 5 % от сумата, 
разпределена за подпомагане на мерки 
по програми за развитие на селските 
райони, финансирани по ЕЗФРСР през 
периода 2015—2020 г. съгласно 
предвиденото в Регламент (ЕС) № […] 
[RDR]. В резултат на това 
съответната сума повече няма да е 
на разположение за мерки за 
подпомагане по програми за развитие 
на селските райони.

заличава се

Споменатото в първа алинея решение 
се нотифицира на Комисията до 
датата, посочена в същата алинея.
Нотифицираният процент в 
съответствие с втора алинея е 
същият за годините, посочени в 
параграф 1, първа алинея.
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Or. en

Обосновка

Обратна модулация не следва да се допуска, тъй като това би съставлявало стъпка 
назад в сравнение с настоящото законодателство. Така средствата по стълб II не 
следва да бъдат използвани за компенсиране на несправедливо преразпределение по 
стълб I.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски и 
икономически характеристики и техния 
регионален селскостопански потенциал 
или тяхната институционална или 
административна структура.

1. Държавите членки могат да решат 
преди 1 август 2013 г. да прилагат 
схемата за основно плащане на 
регионално равнище. В такъв случай те 
определят регионите на базата на 
обективни и недискриминационни 
критерии като техните агрономски, 
екологични и икономически 
характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната 
институционална или административна 
структура. Ако са предвидени 
значителни различия в равнищата на 
основните плащания между 
регионите, държавите членки 
оценяват екологичните и социалните 
въздействия на тези плащания.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се вземат под внимание характеристиките на околната среда на 
регионите, когато схемата на основните плащания се прилага на регионално ниво. С 
оглед избягването на изкривяващото отражение върху социално-икономическата
структура на въпросните региони, държавите членки следва да бъдат задължени да 
оценяват екологичните и социалните въздействия, в случай че бъдат предвидени 
значителните различия в равнищата на плащанията между регионите.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С оглед получаването на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в
глава 1, селскостопанските 
производители, които имат право на 
такова плащане, 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:

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

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

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство и

б) поддържат съществуващи постоянни 
пасища в земеделското си стопанство; 

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ и

в a) не оставят своята земя 
непокрита за повече от пет 
последователни седмици;  

Or. en

Обосновка

Екологосъобразните практики следва да бъдат прилагани като „критерии за 
допустимост“, което означава, че, ако един селскостопански производител иска да 
получава плащания по първия стълб, той следва да спазва трите практики, включени в 
пакета. Сеитбооборотът е агрономическа практика, която може да постигне много 
повече от разнообразяването и е по-целесъобразна за плодородието на почвата и 
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намаляването на употребата на пестициди. Покриването на почвата е важно 
агрономическа мярка, която следва да бъде включена в екологизирането. Начинът, по 
който държавите членки искат да въведат покриването на почвата (напр. чрез 
междинни култури или стърнища и т. н.) следва да бъде свободно избиран.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Селскостопанските 
производители следва да изгубят 
целия размер на своето плащане, 
регулирано по силата на настоящия 
регламент, ако не спазват 
изискванията, очертани в 
настоящата глава.

Or. en

Обосновка

С оглед предоставянето на силен стимул на селскостопанските производители да 
отговарят на изискванията за екологизиране се налага техните директни плащания 
да бъдат изрично свързани с изискванията за екологизиране. 

Изменение 25

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 

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

подходящи за тях, и в зависимост от 
съответствието им с членове 30, 31 и 32.

Or. en

Обосновка

Четвърти компонент за екологизиране, покриването на почвата, следва да бъде 
въведен наред с трите, предложени от Комисията.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разнообразяване на културите Сеитбооборот

Or. en

Изменение 27

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 ротационен 
принцип най-малко три различни 
култури или се оставя под угар за 
повече от три последователни 
години. В сеитбооборота следва да 
бъде включена една бобова култура.
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Or. en

Обосновка

Сеитбооборотът е агрономическа практика, която може да постигне много повече 
от разнообразяването на културите и е по-целесъобразна за плодородието на 
почвата и намаляването на употребата на пестициди. Включването на бобова 
култура в сеитбооборота ще помогне за намаляването на зависимостта на ЕС от 
вноса на протеинови култури за фураж и има значителни ползи за околната среда.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постоянни пасища Постоянни пасища

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 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. 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 2011 г., наричани по-долу
„референтни площи с постоянни 
пасища“.

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

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

Обосновка

Една определена в бъдещето референтна дата би влошила положението и вместо да 
предпазва пасищата, би могла да доведе до сериозно обработване преди новият 
регламент да е станал правно обвързващ. С оглед избягването на този обратен 
ефект, за базова година следва да бъде определена 2011 г.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Чрез изместването на изискването за постоянните пасища на регионално равнище 
вместо на ниво селскостопански производители, държавите членки могат да 
използват своята възможност за преобразуване от 5% за насочване към 
селскостопанските производители, които могат да се натъкнат на проблеми при 
изпълнението на изискването за постоянните пасища.

Изменение 31

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 

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на 
правила относно увеличаването на 
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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.

референтните площи с постоянни 
пасища, посочени в параграф 1, втора 
алинея, подновяването на постоянните 
пасища, преориентирането на 
земеделската площ в постоянни пасища, 
ако разрешеното намаление по 
параграф 2 бъде превишено, както и 
изменението на референтните площи с 
постоянни пасища в случай на 
прехвърляне на земя.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 31 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Покриване на почвата

1. Селскостопанските производители 
гарантират, че цялата им 
отговаряща на условията земя няма 
да бъде оставяна без растително 
покритие за повече от пет 
последователни седмици, а при 
конкретни условия на безводие или 
когато плевелите трябва да бъдат 
контролирани, за не повече от осем 
последователни седмици. По-дълъг 
период може да бъде приет като 
освобождаване от изискването, за да 
бъдат контролирани плевелите за 
една година, когато ограничението от 
пет седмици е спазено при 
изчислението за период от пет 
години. Ивиците непокрита земя, тъй 
като са елемент за стопанисване на 
природата, също са приемливи. 
Растителното покриване на почвата 
може да включва: естествена 
растителност, междинни култури, 
стърнища, трева или друга 
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растителна покривка под трайните 
насаждения. 
2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне 
на правила по отношение на 
задълженията на държавите членки 
във връзка с мярката за покриване на 
почвата, както е посочено в параграф 
1. 

Or. en

Обосновка

Ерозията на почвата е основно предизвикателство пред европейското селско 
стопанство. Нови модели на Съвместния изследователски център (JRC) на 
Европейската комисия оценяват, че 1,3 милиона квадратни километра от 
повърхностната площ на 27-те държави членки на ЕС страдат от ерозия под влияние 
на водата. Освен това, 20% от тази повърхностна площ ежегодно губи допълнителни 
10 тона на хектар. Резултатът е, че е необходимо въвеждането на мярка, която 
директно да се заеме с ерозията на почвата и директното пренасяне на хранителни 
елементи в подземните води.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират на 
регионално равнище, 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 
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пръскани, но могат да бъдат 
използвани за паша, да бъдат жънати 
или косени в съответния сезон, което 
е съвместимо с нуждите на 
опазването на биологичното 
разнообразие.

Or. en

Обосновка

Приоритетните екологични площи представляват съществена предпазна мрежа, 
която ще помага при опазването на природните ресурси. Според различни анализи 
(вж. напр. обосновката на този документ), едва 10% от тези площи ще спомогнат за 
постигането на действителни екологични ползи: наред с действителните ползи за 
климата, почвата и водата, опрашителите ще могат свободно да мигрират. 

Изменение 34

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 или системи за 
земеделие, които попадат в обхвата на 
споменатия параграф, или като втора 
възможност и на база на обективни и 
недискриминационни екологични
критерии ― като земеделието с 
висока природна стойност ― да 
ограничат плащането до някои от 
районите по член 33, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № […] [RDR].

Or. en

Обосновка

Селските стопани от райони с природни ограничения, които активно допринасят за 
запазването на ландшафта и опазването и поддържането на биологичното 
разнообразие, почвата, климата и водите следва да бъдат подпомагани посредством 
тази мярка. Системите за земеделие, свързани с най-необлагодетелстваните райони, 
като например земеделието с висока природна стойност, могат да произвеждат 
висококачествени продукти и да допринасят значително за екологичните обществени 



PA\893865BG.doc 33/40 PE483.719v01-00

BG

блага, в това число съхраняване на въглерод, чиста вода, качество на ландшафта и 
биологично разнообразие. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 2  

Текст, предложен от Комисията Изменение

В такъв случай държавите членки 
определят регионите в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии, като особеностите на тяхното 
природно ограничение и агрономските 
условия.

В такъв случай държавите членки 
определят регионите в съответствие с 
обективни и недискриминационни 
критерии, като особеностите на тяхното 
природно ограничение и екологични 
характеристики, както и
агрономските условия.

Or. en

Обосновка

Селскостопанските производители от райони с природни ограничения, които активно 
допринасят за запазването на ландшафта и опазването и поддържането на 
биологичното разнообразие, почвата, климата и водите следва да бъдат подпомагани 
посредством тази мярка. Системите за земеделие, свързани с най-
необлагодетелстваните райони, като например земеделието с висока природна 
стойност, могат да произвеждат висококачествени продукти и да допринасят 
значително за екологичните обществени блага, в това число съхраняване на въглерод, 
чиста вода, качество на ландшафта и биологично разнообразие. 

Изменение 36

Предложение за регламент
Дял IV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДЯЛ IV ДЯЛ IV

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО 
ПОДПОМАГАНЕ

ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО 
ПОДПОМАГАНЕ И ДРУГИ 
КОНКРЕТНИ ФОРМИ НА 

ПОДПОМАГАНЕ

Or. en
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Изменение 37

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 на 
следните сектори и производства:
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
мляко и млечни продукти, семена, овче 
и козе месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, копринени буби, 
хмел, захарна тръстика и цикория, 
плодове и зеленчуци.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане следва да бъде отпускано, само където 
стопанисването на разнообразни пейзажи изисква поддържане на определена 
селскостопанска дейност или където дейността активно допринася за 
подобряването на опазването на биологичното разнообразие, почвата или водите. 
Обвързаното с производството подпомагане за култури като зърнени култури и 
маслодайни семена не е рентабилна мярка за постигане на общите цели на ОСП, но 
може да има обратен ефект чрез стимулирането на интензивно производство, 
водещо до монокултури.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки провеждат 
оценка на екологичните и социалните 
въздействия преди отпускането на 
обвързано с производството 
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подпомагане.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане насърчава интензивното земеделие, 
което създава много проблеми от екологична гледна точка. Поради тази причина, за 
да се гарантира, че околната среда няма да бъде увредена от тази мярка, е 
необходима екологична оценка преди отпускането на обвързано с производството 
подпомагане. 

Изменение 39

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.

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 екологични причини.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
използват до 10 % от годишния 
национален таван по приложение II, 

заличава се
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при условие че: 
a) в срок до 31 декември 2013 г. са 
прилагали схемата за единно плащане 
на площ съгласно дял V от 
Регламент (ЕО) № 73/2009, 
финансирали са мерки по член 111 от 
същия регламент или са засегнати от 
дерогацията, предвидена в член 69, 
параграф 5 или — за Малта — в 
член 69, параграф 1 от същия 
регламент; и/или
б) най-малко в продължение на една 
година през периода 2010—2013 г. са 
разпределили повече от 5 % от 
сумата, с която разполагат за 
предоставяне на директните 
плащания, предвидени в дялове III, IV 
и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с 
изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 
за финансиране на мерките, 
определени в дял III, глава 2, раздел 2 
от Регламент (ЕО) № 73/2009, 
подпомагането, предвидено в член 68,
параграф 1, буква а), подточки i)—iv) 
и в, параграф 1, букви б) и д) от същия 
регламент, или мерките по глава 1, с 
изключение на дял IV, раздел 6 от 
същия регламент.

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане насърчава интензивното земеделие, 
което създава много проблеми от екологична гледна точка. В хода на последните 
реформи ОСП се отдръпна от този тип подпомагане поради признаването на 
многобройните проблеми, свързани с обвързаното с производството подпомагане. 
Повторното широкомащабно въвеждане на обвързаното с производството 
подпомагане в предстоящата реформа на ОСП би било стъпка назад.
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Изменение 41

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Обвързаното с производството подпомагане насърчава интензивното земеделие, 
което създава много проблеми от екологична гледна точка. В хода на последните 
реформи ОСП се отдръпна от този тип подпомагане поради признаването на 
многобройните проблеми, свързани с обвързаното с производството подпомагане. 
Повторното широкомащабно въвеждане на обвързаното с производството 
подпомагане в предстоящата реформа на ОСП би било стъпка назад.
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Изменение 42

Предложение за регламент
Дял IV –  глава 2а (нова) (след член 46)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА 2а
Специфично подпомагане

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
 Член 46а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а
Общи правила за специфичното 

подпомагане
1. В съответствие с условията, 
определени в настоящата глава, 
държавите членки могат да 
предоставят специфично 
подпомагане на селскостопанските 
производители за:
i) специфични видове селскостопанска 
дейност, които са важни за 
опазването или подобряването на 
околната среда, включително 
системите за земеделие с висока 
природна стойност;
ii) прилагане на подобрени стандарти 
за хуманно отношение към 
животните;
iii) специфични селскостопански 
дейности, водещи до допълнителни 
ползи за селското стопанство и за 
околната среда;
iv) отглеждане на екологично и 
регионално адаптирани бобови 
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култури за храна за животните на 
местно равнище за стимулиране на 
развитието на ефикасни земеделски 
хранителни цикли.
2. Специфичното подпомагане е под
формата на годишно плащане и се 
предоставя за определени практики в 
определена зона или определени 
стандарти за хуманно отношение за 
определен брой животни.
3. Всяко специфично подпомагане, 
предоставено съгласно настоящия 
член, съответства на другите мерки 
и политики на Съюза.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно:
a) условията за отпускане на 
специфично подпомагане по 
настоящия член и
б) правилата за съответствие с други 
мерки на Съюза и за натрупването на 
това специфично подпомагане.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение напълно премахва възможността за насочване на 
отделено от производството подпомагане за екологично земеделие. Това е значителна 
стъпка назад. Тази възможност следва да бъде повторно въведена, за да бъде 
предоставена на държавите членки възможността за по-нататъшно преследване на 
специфични селскостопански дейности от полза за околната среда по силата на 
стълб I. Това включва насърчаването на системи за земеделие като земеделието с 
висока природна стойност и практиките за подобряване на екологичните показатели 
и за увеличаване на икономическата издръжливост на земеделските стопанства.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 46б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46б
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Финансови разпоредби
1. В срок до 1 август на годината, 
предшестваща първата година на 
прилагане на специфичното 
подпомагане, държавите членки 
могат да решат да използват до 5 % 
от своите годишни национални 
тавани по приложение II за 
финансиране на този тип 
подпомагане.
2. В срок до 1 август 2016 г. 
държавите членки могат да 
преразгледат своето решение съгласно 
параграф 1 и да решат, считано от 
2017 г.:
a) да увеличат, където е приложимо и 
в рамките на посочените в параграф 1 
ограничения, установения процент, 
използван за финансиране на 
специфичното подпомагане;
б) да изменят, където е приложимо, 
условията за отпускане на
специфичното подпомагане;
в) да преустановят отпускането на 
подпомагане по настоящата глава.

Or. en

Обосновка

До 5 % от пакета на директни плащания са фиксирани за дейности, свързани с 
околната среда, които допълнително стимулират устойчивостта на ниво 
селскостопански производители.


