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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 разглеждане 
на европейските селски територии.

Що се отнася до регионалното развитие, докладчикът призовава за по-висок дял на 
годишните национални тавани, 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 с цел 
установяване на напреднали системи
за устойчиво селско стопанство, 
управление на околната среда и 
смекчаване на въздействието върху 
нея; 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 



PA\910348BG.doc 5/25 PE494.613v01-00

BG

изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

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

Or. en

Изменение 2

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 

(26) Една от целите на новата ОСП е 
подобряването на екологичните 
параметри чрез задължителен 
компонент за „екологизиране“ на 
директните плащания, които ще 
подкрепят напреднали системи за 
устойчиво селско стопанство, 
управление на околната среда и 
смекчаване на въздействието върху 
климата, 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 сеитбооборот, поддържане на 
постоянни пасища и екологична 
инфраструктура. 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 
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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].

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].

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Изпълнението на плащанията 
за напреднали системи за устойчиво 
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 
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производители. Териториалните 
договори могат да доведат до 
широкомащабни специфични 
насърчителни колективни действия 
на допустима 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.

Or. en

Изменение 4

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) 7 % от обработваемата земя на 
земеделско стопанство ще се 
използват по начин, който увеличава 
действащото биологично 
разнообразие и във връзка с това 
подобрява функционирането на 
земеделската екосистема и 
предоставянето на обществени блага. 
Елементите, които са вече често 
допустими като мерки за опазване на 
околната среда (като например жив 
плет, канавки, влажни зони и други 
полуестествени части от 
местообитания и други 
съществуващи характеристики на 
ландшафта, отговарящи на 
изискванията), ще бъдат добавени 
към буферни ивици за създаване на 
земеделско-екологични 
инфраструктури за устойчиви 
селскостопански системи. 
Следователно това не представлява 
нито „отнемане на земя от 
производството“ нито „нова форма 
на угар“, а по-скоро подобряване на 
дългосрочната ефективност на 
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цялата система. С цел да се гарантира 
ефективното и последователно 
прилагане на екологичната 
инфраструктура, 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 екологични инфраструктури, 
посочени в същата мярка.

Or. en

Изменение 5

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 

(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. Използването 
на обвързано с производството 
подпомагане следва да бъде предмет 
на специфична оценка на 
въздействието, извършвана от 
държавите членки. На държавите 
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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 %. 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, 
устойчивите селскостопански 
практики и управлението на 
околната среда и заетостта в
селските стопанства в засегнатите
райони, особено в региони с природни 
ограничения, като например островни 
и планински 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.

Or. en
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Изменение 6

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. 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 7

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 възприемат 
напреднали практики за устойчиво 
селско стопанство от полза за
биологичното разнообразие, за 
доброто управление на плодородието 
на почвата и водата, за климата и 
околната среда, и които значително 
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надхвърлят правилата за спазване;

Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) напреднали системи за устойчиво 
селско стопанство означават 
селскостопански практики, които 
надхвърлят съществуващите основни 
правила за кръстосано спазване на 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], и които 
постоянно напредват към 
подобряване на своето управление на 
естествените хранителни вещества, 
водни цикли и енергийни потоци, 
така че да се намали вредата върху 
околната среда и разпиляването на 
невъзобновяемите ресурси и да се 
поддържа високо равнище на 
естествено разнообразие от култури 
и селскостопански животни в 
производствената система;

Or. en

Обосновка

Преминаването към напреднали практики за устойчиво селско стопанство е жизнено 
важно за устойчивото териториално развитие в селските райони.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „сеитбооборот“ означава 
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култивиране, включващо поне четири 
различни вида култури, от които една 
бобова култура;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „екологична инфраструктура“ 
означава елементи от ландшафта, 
земеделието и горското дело, 
биологичното разнообразие, водите и 
почвите, биотопите и т.н., които 
уравновесяват и подобряват 
екологичните селскостопански 
практики и системите за управление 
на околната среда;

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Активен селскостопански 
производител

Изключване от директни плащания

Or. en
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Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) заявителите за тези плащания не 
обработват нито управляват 
активно земята при добри земеделски 
и екологични условия, съгласно член 4 
от настоящия регламент;

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) прилагат се неустойчиви 
практики за отглеждане и 
развъждане на животни, които 
систематично нарушават правилата 
за кръстосано спазване, определени в 
Регламент (ЕС) № […] [HZR], поради 
незадоволително управление на 
хранителните вещества и 
последващо замърсяване на водата, 
гъстотата на стадата е твърде 
висока спрямо наличната площ в 
хектари, голяма зависимост от 
външно енергоснабдяване, биоциди, 
антибиотици, влагани вода и храни;

Or. en

Обосновка

Преминаването към напреднали практики за устойчиво селско стопанство е жизнено 
важно за устойчивото териториално развитие в селските райони.
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Изменение 14

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.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да са в състояние да разпределят допълнително до 20 % от 
годишния си бюджет за развитие на селските райони, с цел да се подобри развитието 
на селските райони, както в рамките на Общата селскостопанска политика, така и в 
рамките на по-широка перспектива на регионалното развитие, за която допринася 
ЕЗФРСР, включен в рамките на регламента за общите разпоредби.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

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, 

заличава се
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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.

Or. en

Обосновка

Подпомагането от страна на ЕС за развитието на селските райони не следва да се 
намалява, тъй като това би затруднило сериозно териториалното сближаване, 
особено в региони със значителен процент селски площи или изоставащи селски 
райони.

Изменение 16

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 
социално-икономическа оценка на 
въздействието.
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Or. en

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 17

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3.

5. Държавите членки уведомяват 
Комисията до 1 август 2013 г. за 
решението по параграф 1, както и за 
мерките, предприети в изпълнение на 
параграфи 2 и 3. Уведомлението и 
придружаващите го документи се 
публикуват в тяхната цялост.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Дял ІІІ – Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плащане за селскостопански 
практики от полза за климата и
околната среда

Плащания за създаване на напреднали 
системи за устойчиво селско 
стопанство, управление на околната 
среда и смекчаване на въздействието 
върху климата

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 28a (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 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)

Or. en

Изменение 20

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 

1. Селскостопанските производители, 
които имат право на плащане по 
схемата за основно плащане, посочена в 
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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:

глава 1, през периода 2014–2020 г. 
извършват върху своите хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно член 25, 
параграф 2, динамичен преход към 
системи за устойчиво селско 
стопанство, които отговарят 
съвкупно на предизвикателствата, 
свързани с околната среда, климата,
биологичното разнообразие и 
управлението на почвите и водите, 
което означава:

Or. en

Обосновка

Преминаването към напреднали системи за устойчиво селско стопанство е жизнено 
важно за устойчивото териториално развитие в селските райони.

Изменение 21

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 четири различни култури в 
сеитбооборот на своята обработваема 
земя, когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 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; както и

Or. en
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) имат екологични приоритетни 
области в земеделската си площ.

в) създават екологична 
инфраструктура на земеделската си 
площ.

Or. en

Изменение 23

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 тези от трите практики, 
посочени в параграф 1, които са 
подходящи за подобряването на 
техните практики за управление на 
селското стопанство и околната 
среда, съгласно параграф 1, и в 
зависимост от съответствието им с 
членове 30, 31 и 32.

Or. en
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Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Селскостопанските 
производители, които в своите 
стопанства отговарят на 
изискванията на други 
селскостопанско-екологични системи, 
които спомагат за значително 
намаляване на употребата на 
пестициди, за опазване и подобряване 
на почвеното плодородие, и за 
смекчаване на въздействието върху 
климата, имат право на плащането, 
посочено в настоящата глава.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разнообразяване на културите Сеитбооборот, разнообразяване на 
културите и покривни култури

Or. en

Изменение 26

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 

1. Когато обработваемата земя на 
селскостопанския производител 
обхваща повече от 10 хектара и не се 
използва изцяло за производство на 
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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.

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 четири различни култури чрез 
сеитбооборот или се оставя за 
четири последователни години под 
угар. Нито една от тези четири култури 
не покрива по-малко от 10 % от 
обработваемата земя, а основната не 
превишава 50 % от обработваемата 
земя. В сеитбооборота могат да се 
включат двугодишни смеси от трева 
и детелина поради положителното 
им въздействие за почвеното 
плодородие и производителност.

Or. en

Обосновка

За да се увеличат екологичните и социално-икономическите ползи от доброто 
разнообразяване на култури (увеличаване на избора на земеделски практики, 
стабилизиране на доходите на селскостопанските производители, намаляване на 
използването на пестициди), никоя от културите не може да обхваща по-малко от 
10 % от земята, а основната не трябва да надвишава 50 %.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приоритетни екологични площи Екологична инфраструктура

Or. en
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Селскостопанските производители 
гарантират , че най-малко 7% от техните 
хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, съгласно определеното в 
член 25, параграф 2, с изключение на 
площи с постоянни пасища, се 
използват като екологична 
инфраструктура, включително 
елементи от ландшафта, като 
например жив плет, каменни стени,
оставена под угар земя, поддържани
тераси и полуестествени 
местообитания. Не се практикува 
повторно засяване, разораване, 
използване на торове или пестициди. 
Могат да се извършват събиране, 
косене и паша с честота и гъстота, 
които не водят до влошаване на 
тревната площ. Когато се създават 
нови области на смесени ливади, 
пасища или морави, подходящи бобови 
култури могат да бъдат включени в 
смесите от култури на пасищата или 
ливадите с цел паша или косене, в 
особеностите на ландшафта,
буферните ивици и залесените площи 
съгласно член 25, параграф 2, буква б), 
подточка ii).

Or. en

Обосновка

Подобряването на екосистемните услуги и развитието на екологична 
инфраструктура е жизнено важно за устойчивото развитие в селските райони. 
Залесените площи не следва да се включват тук, а единствено полуестествените 
местообитания или площи, които не са орани, засявани, наторявани или пръскани. 
Съществуващите елементи на ландшафта следва да се включат в изчисляването на 
областите на екологична инфраструктура.
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Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Областите на екологична 
инфраструктура включват 
специфични местни и регионални 
практики на култивиране или 
управление на земята, които 
подкрепят процеса на преход към 
системи за устойчиво селско 
стопанство и подобрено управление 
на околната среда, в съответствие с 
членове 29, 30 и 31.

Or. en

Обосновка

Насърчаването на специфичните местни и регионални практики на култивиране е 
важно за устойчивото териториално развитие в селските райони.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 31

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:
зърнените култури, маслодайни семена, 
протеинови култури, бобови растения, 
лен, коноп, ориз, черупкови плодове, 
мляко и млечни продукти, семена, овче 
и козе месо, говеждо и телешко месо, 
маслиново масло, сух фураж, хмел, 
захарно цвекло, захарна тръстика и 
цикория, плодове и зеленчуци и 
дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация.

Or. en

Изменение 32

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/или екологични причини. 
Във връзка с това то следва да бъде 
предмет на специфична оценка на 
въздействието, извършвана от 
държавите членки и предадена за 
сведение на Комисията.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство във 
въпросните региони.

4. Обвързаното с производството 
плащане може да се отпуска само в 
необходимата степен, за да се създаде 
стимул за поддържане на настоящите 
равнища на производство, 
устойчивите селскостопански 
практики и управлението на 
околната среда и заетостта в 
селските стопанства във въпросните 
региони, особено в райони с природни 
ограничения, като например островни 
и планински райони, въз основа на 
условията, посочени в параграф 2.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат надлежно взети под внимание специфичните предизвикателства на 
райони, които са изправени пред природни ограничения.


