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Предложение за регламент
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Текст, предложен от Комисията

[…]

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 11 

ЗИУ: законоустановено изискване за управление
ДЗЕС:  стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята
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Области Основна тема Изисквания и стандарти Основна цел на 
стандарта

ДЗЕС 1 Поддържане на постоянно затревени 
площи на основата на съотношението на 
постоянно затревените площи спрямо 
земеделската площ

Обща предпазна 
мярка срещу 
преобразуване с цел 
друг вид земеделско 
ползване, предприета 
за опазване на запаса 
на въглерод

ДЗЕС 2 Подходяща защита на влажните зони и 
торфищата

Защита на богатите 
на въглерод почви

Изменение на 
климата

(смекчаване на 
последиците и 

адаптация)

ДЗЕС 3 Забрана за изгаряне на стърнища от 
полски култури, освен по фитосанитарни 
причини 

Поддържане на 
нивото на органични 
вещества в почвата

ЗИУ 1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 г. за установяване на рамка за 
действията на Общността в областта на 
политиката за водите:
член 11, параграф 3, буква д) и член 11, 
параграф 3, буква з) по отношение на 
задължителните изисквания за контрол 
на дифузни източници на замърсяване с 
фосфати

Климат и 
околна среда

Води

ЗИУ 2 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници (ОВ L 375, 
31.12.1991 г., стр. 1):
членове 4 и 5
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1 Буферните ивици по ДЗЕС както във, така и извън уязвимите зони, определени по силата на член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, трябва да 
отговарят най-малко на изискванията, свързани с разпръскването на подобряващи почвата вещества в близост до потоци, посочено в рубрика А, точка 4 от 
приложение ІІ към Директива 91/676/ЕИО, които да се прилагат в съответствие с програмите за действие на държавите членки, изготвени съгласно член 5, параграф 4 
от Директива 91/676/ЕИО.
2 Инструментът осигурява най-малко следните елементи и функционални характеристики: 
а) елементи:
• относима информация за земеделските стопанства въз основа на СИЗП и ИСАК,
• информация от вземането на проби от почвата по подходяща пространствена и времева скала,
• информация за относимите практики за управление, история на засаждането на културите и целите по отношение на добива,
• указания във връзка с правните ограничения и изисквания от значение за управлението на хранителните вещества в земеделските стопанства,
• пълен баланс на хранителните вещества;

б) функционални характеристики: 
• автоматично интегриране на данни от различни източници (СИЗП и ИСАК, генерирани от земеделските стопани данни, анализи на почвата и т.н.) доколкото 
това е възможно, за да се избегне дублиране на подаването на данни от страна на земеделските стопани,
• възможност за двупосочна комуникация между разплащателната агенция/управляващите органи и земеделските стопани,
• модулност и възможност за подпомагане на допълнителни цели за устойчиво развитие (напр. управление на емисиите, управление на водите),
•  спазване на принципите на ЕС за оперативна съвместимост, свободен достъп до и повторно използване на данните, 
• гаранции за сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот в съответствие с най-добрите съществуващи стандарти.

ДЗЕС 4 Изграждане на буферни ивици по 
протежението на водните басейни1 

Опазване на реките 
от замърсяване и 
оттичане

ДЗЕС 5 Използване на инструмента за 
устойчивост на земеделските стопанства 
за хранителните вещества2

Устойчиво управление 
на хранителните 
вещества

ДЗЕС 6 Управление на обработката на земята, 
чрез което се намалява рискът от 
влошаване на качеството на почвите, 
включително отчитане на наклона

Минимално 
управление на земите 
съобразно 
специфичните 
местни условия с цел 
ограничаване на 
ерозията

ДЗЕС 7 Недопускане на гола почва през най-
чувствителния период (периоди)

Защита на почвите 
през зимата

Почва 
(опазване и качество)

ДЗЕС 8 Сеитбооборот между 4 и 7 години Опазване на почвения 
потенциал

Биологично 
разнообразие и 

ландшафт
(опазване и качество)

ЗИУ 3 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7):
член 3, параграф 1, член 3 параграф 2, 
буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4
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ЗИУ 4 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и 
фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7):
член 6, параграфи 1 и 2

ДЗЕС 9  Запазване на 
характеристиките на 
полуестествената 
растителност и площите за 
подобряване на биологичното 
разнообразие в земеделските 
стопанства, включително:

— поддържане на характеристиките 
на ландшафта и топографията
— забрана за рязане на живи плетове 
и дървета по време на периода на 
отглеждане и размножаване на 
птиците 
— наличие на растения, 
представляващи интерес за пчелите и 
опрашителите 
— незадължителни мерки за избягване 
на инвазивни растителни видове

Поддържане на 
непроизводствени 
обекти и площи за 
подобряване на 
биологичното 
разнообразие в 
земеделското 
стопанство

ДЗЕС 10 Забрана за промяна на предназначението 
или разораване на постоянно затревени 
площи в зони по „Натура 2000“

Защита на видовете 
и местообитанията
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3 Както се прилага по-специално с:
— член 14 от Регламент (ЕО) № 470/2009 и приложението към Регламент (ЕО) № 37/2010,
— Регламент (ЕО) № 852/2004: член 4, параграф 1 и приложение I, част A, рубрика II, точка 4, букви ж), з) и й), точка 5, букви е) и з), точка 6; рубрика ІII, точка 8, 
букви а), б), г) и д), точка 9, букви а и в),
— Регламент (ЕО) № 853/2004: член 3, параграф 1 и приложение ІІI, раздел IX, глава І, рубрика I, точка 1, букви б), в), г) и д); рубрика I, точка 2, буква а, подточки i), 
ii) и iii), буква б), подточки i) и ii), буква в); рубрика I, точка 3; рубрика I, точка 4; рубрика I, точка 5; рубрика II, буква A, точки 1, 2, 3 и 4; рубрика II, буква Б, точка 1, 
букви а) и г), точка 2, точка 4, букви а) и б); приложение ІІІ, раздел Х, глава І, точка 1,
— Регламент (ЕО) № 183/2005: член 5, параграф 1 и приложение I, част А, рубрика І, точка 4, букви д) и ж), рубрика ІІ, точка 2, букви а), б) и д); член 5, параграф 5 и 
приложение ІІІ, раздел „ХРАНЕНЕ“, точка 1 „Складиране“, първото и последното изречение и точка 2 „Дистрибуция“, третото изречение, член 5, параграф 6 и
— Регламент (ЕО) № 396/2005: член 18

ЗИУ 5 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1):
членове 14 и 15, член 17, параграф 13 и 
членове 18, 19 и 20

Безопасност на 
храните

ЗИУ 6 Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 
април 1996 г. относно забрана на 
употребата на определени субстанции с 
хормонално или тиреостатично действие 
и на бета-агонисти в животновъдството и 
за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 
88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 
23.5.1996 г., стр. 3):
член 3, букви а), б), г) и д) и членове 4, 5 
и 7

Обществено 
здраве, здраве 
на животните 
и на 
растенията

Идентификация и 
регистрация на 

животните

ЗИУ 7 Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 
юли 2008 г. относно идентификацията и 
регистрацията на прасета (ОВ L 213, 
8.8.2005 г., стр. 31):
членове 3, 4 и 5
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ЗИУ 8 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юли 2000 г. за създаване на система за 
идентификация и регистрация на едър 
рогат добитък и относно етикетирането 
на говеждо месо и продукти от говеждо 
месо и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 
11.8.2000 г., стр. 1):
членове 4 и 7

ЗИУ 9 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 
17 декември 2003 г. за създаване на 
система за идентификация и регистрация 
на животни от рода на овцете и козите и 
за изменение на Регламент (ЕО) № 
1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 
64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8):
членове 3, 4 и 5

ЗИУ 10 Регламент (ЕО) № 999/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии 
(ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1):
членове 7, 11, 12, 13 и 15

Болести по 
животните

ЗИУ 11 Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. 
за заразните болести по животните (ОВ 
L 84, 31.3.2016 г., стр. 1):
член 18, параграф 1, ограничен до шап, 
везикулозна болест по свинете и син 
език
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ЗИУ 12 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ 
L 309, 24.11.2009 г., стр. 1):
член 55, първо и второ изречение

Продукти за 
растителна защита

ЗИУ 13 Директива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. за създаване на рамка за действие 
на Общността за постигане на устойчива 
употреба на пестициди (ОВ L 309, 
24.11.2009 г., стр. 71):
член 5, параграф 2 и член 8, параграфи 
1—5
член 12 във връзка с ограниченията за 
употреба на пестициди в защитени зони, 
определени на основание на Рамковата 
директива за водите и законодателството 
по „Натура 2000“
член 13, параграф 1 и 3 относно 
боравенето със и съхранението на 
пестициди и обезвреждането на 
остатъчни количества от тях 

Хуманно 
отношение 
към животните

Хуманно отношение 
към животните

ЗИУ 14 Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 
декември 2008 г. за определяне на 
минимални стандарти за защита на 
телетата (OВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7):
членове 3 и 4
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Or. fr

ЗИУ 15 Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 
декември 2008 г. относно определяне на 
минималните стандарти за защита на 
свинете (OВ L 47, 18.2.2009 г., стр. 5):
членове 3 и 4

ЗИУ 16 Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 
1998 г. относно защитата на животни, 
отглеждани за селскостопански цели 
(OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23):
член 4


