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КРАТКА ОБОСНОВКА

Наред с предложението за Многогодишна финансова рамка (МФР) за 2014–2020 г. 
Комисията представи пакет от регламенти, определящи законодателната рамка за 
Общата селскостопанска политика (ОСП) за същия период. В тази рамка са установени
най-важните предизвикателства, по-конкретно: 1) жизнеспособно производство на 
храни; 2) устойчиво управление на природните ресурси и действия, свързани с климата; 
и 3) балансирано териториално развитие. Както Комисията посочи, и двата стълба на 
ОСП ще бъдат от основно значение за подходящото разрешаване на тези въпроси, 
които също така будят голяма загриженост сред европейските региони и територии. 
Новите правила за преките плащания следва да гарантират справедливо и устойчиво 
разпределение на ресурсите. 

Докладчикът изцяло подкрепя идеята за амбициозно обвързване на преките плащания 
за селскостопанските производители с екологията. Те са един от отговорите на 
настоящите екологични и социални предизвикателства. При все това докладчикът 
смята, че настоящите предложения са твърде слаби, за да доведат до преминаване към 
напреднали системи за устойчиво селско стопанство, които са жизнено важни за 
устойчивото териториално развитие в селските райони. В това отношение докладчикът 
предлага въвеждането на мерки, които биха дали възможност за по-добро отчитане на 
европейските селски територии.

Що се отнася до регионалното развитие, докладчикът призовава за по-висок дял на 
годишните национални пределни стойности, предназначени за допълнителна подкрепа 
на развитието на селските райони. В същия ред на мисли докладчикът се 
противопоставя на всякакво намаляване на сумите, предназначени за селско развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 

(5) С цел да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент и да се избегне нелоялна 
конкуренция или дискриминация между 
селскостопанските производители, на 
Комисията следва да бъдат
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
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определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане;
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на 
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за
селскостопански практики, които са 
от полза за климата и за околната 
среда; определянето на годишния таван 
на плащането за райони с природни 
ограничения; определянето на годишния 
таван на плащането за млади 
селскостопански производители;
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 

определянето на годишните национални 
тавани за схемата за основно плащане;
приемането на правила относно 
заявленията за предоставяне на права на 
плащане, приемането на мерки по 
отношение на връщането на
неактивирани права на плащане в 
националния резерв; приемането на 
изисквания относно уведомяването за 
прехвърляне на права на плащане на 
националните власти и сроковете, в 
рамките на които трябва да се извърши 
това уведомяване; определянето на 
годишния таван за плащане за
прилагане на напреднала устойчива и 
ползотворна селскостопанска 
система, която ограничава и смекчава 
изменението на климата и опазват
околната среда; определянето на 
годишния таван на плащането за райони 
с природни ограничения; определянето 
на годишния таван на плащането за 
млади селскостопански производители;
определянето на годишните тавани на 
доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за процедурата 
за оценка и одобрение на решения в 
рамките на доброволното обвързано с 
производството подпомагане;
приемането на правила за процедурата 
по разрешаване и нотификациите на 
производителите, свързани с 
разрешаването на земя и сортове за 
целите на специфичното плащане за 
култура — памук; определянето на 
правила за изчисляване на намалението 
на сумата на специфичното плащане за 
култура — памук; приемането на 
правила за общите изисквания за 
нотифициране. Горепосочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
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изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Изпълнението на плащанията 
за напреднали системи за устойчиво 
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селско стопанство, управление на 
околната среда и смекчаване на 
въздействието върху климата на 
регионално равнище, както се 
предвижда в настоящия регламент, 
може да бъде придружено от 
въвеждането на териториални 
договори, подписани между 
регионалните органи и земеделските 
производители. Териториалните 
договори могат да доведат до 
широкомащабни специфични 
насърчителни колективни действия 
на допустима за финансиране 
земеделска площ, които целят 
опазване на водните ресурси, 
биологичното разнообразие и 
почвите, в зависимост от местните 
особености и въз основа на споделени 
и измерими цели.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Чрез дерогация от правилата на 
настоящия регламент, Комисията 
може да приеме мерките, които 
счита за необходими и обосновани за 
разрешаването на конкретните 
проблеми в случаи, когато 
селскостопанското производство и 
земеделските производители са 
засегнати от извънредно положение 
или природно бедствие.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 не се прилага към районите на 
Съюза, определени в член 349 от 
Договора, наричани по-долу „най-
отдалечените райони“, и към 
директните плащания, отпускани в 
малките острови в Егейско море в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006.

Членове 10 и 11 не се прилагат към 
районите на Съюза, определени в 
член 349 от Договора, наричани по-долу
„най-отдалечените райони“, и към 
директните плащания, отпускани в 
малките острови в Егейско море в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1405/2006.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Активен селскостопански 
производител

Изключване от директни плащания

Изменение 7

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, 
икономически и екологични
характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната 
институционална или административна 
структура. За да се избегнат 
значителни разлики в регионалното 
разпределение на плащанията, всяка 
схема за плащания и свързаното с нея 
определение са предмет на 
предварителна екологична и 
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социално-икономическа оценка на 
въздействието.

Обосновка

Съществува значителен риск, че местните и регионалните усилия за развитие ще 
бъдат възпрепятствани или ограничени, ако историческите плащания, които водят 
до несправедливо и неустойчиво разпределение на ресурсите, продължат да бъдат 
основата за по-бъдещите плащания.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Въвеждането на плащания за 
напреднали системи за устойчиво 
селско стопанство, управление на 
околната среда и смекчаване на 
въздействието върху климата на 
регионално равнище, съгласно членове 
20 и 29, може да се придружава от 
въвеждане на териториални договори, 
подписвани между регионалните 
органи и селскостопанските 
производители, в рамките на 
предвидения в член 33 таван от 30 %. 
Териториалните договори могат да 
доведат до широкомащабни 
специфични насърчителни 
колективни действия, извършвани на 
допустима за финансиране земеделска 
площ, които целят опазване на 
водните ресурси, биологичното 
разнообразие и почвите, в зависимост 
от местните особености и въз основа 
на споделени и измерими цели.
(да се добави като нов член преди член 
29)

Изменение 9
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Предложение за регламент
Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители,
представят заявление до
15 октомври 2014 г.

Селскостопанските производители, 
които желаят да участват в схемата за 
дребни селскостопански производители,
подават заявление до дата, която се 
определя от държавите членки, но не 
по-късно от:
1. 15 октомври 2014 г., в сила от 
2014 г.,
или
2. 15 октомври 2015 г., в сила от 
2015 г.
Определената от държавите членки дата 
обаче не може да бъде по-рано от 
последния ден за подаване на заявление 
към схемата за основно плащане.

Обосновка

Първата година от прилагането на нова система, особено в държавите членки, които 
преди не са прилагали система, основана на права, може да породи проблеми както за 
селскостопанските производители, така и за администрациите. Селскостопанските 
производители ще трябва да избират между две различни, непознати системи. Ето 
защо, за да се гарантира, че целта на механизма се постига, присъединяването към 
схемата за дребните селскостопански производители следва да бъде възможно поне 
още веднъж в рамките на финансовата перспектива.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 54 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема мерките, които са 
едновременно необходими и 
обосновани в случай на спешност, за 
разрешаване на специфични проблеми.
Тези мерки могат да бъдат в дерогация 
от някои разпоредби на настоящия 

1. Посредством актове за изпълнение 
Комисията приема мерките, които са 
едновременно необходими и 
обосновани в случай на спешност или 
природно бедствие, засягащо 
земеделското производство и 
селскостопанските производители, за 
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регламент, но само в степен и за период, 
за които това е строго необходимо.
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.

разрешаване на специфични проблеми.
Тези мерки могат да бъдат в дерогация 
от някои разпоредби на настоящия 
регламент, но само в степен и за период, 
за които това е строго необходимо.
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 56, 
параграф 2.
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