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15.10.2020 A8-0200/796

Изменение 796
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Подпомагането следва да даде 
възможност за създаването и 
осъществяването на сътрудничество 
между поне две предприятия с оглед на 
постигането на целите на ОСП. 
Подпомагането може да включва всички 
аспекти на това сътрудничество, 
например създаването на схеми за 
качество; съвместни дейности по 
опазване на околната среда и действия в 
областта на климата; насърчаване на 
кратките вериги на доставки и местните 
пазари; пилотни проекти; проекти на 
оперативните групи в рамките на ЕПИ 
за селскостопанска производителност и 
устойчивост, проекти за местно 
развитие, интелигентни селища, клубове 
на купувачи и субекти, притежаващи 
селскостопански машини; земеделски 
партньорства; планове за управление на 
горите; мрежи и клъстери; социално 
селско стопанство; подпомагано от 
Общността селско стопанство; дейности 
в обхвата на програма LEADER; и 
създаване на групи на производителите 
и организации на производителите, 
както и други форми на сътрудничество, 
считани за необходими за постигане на 
специфичните цели на ОСП.

(45) Подпомагането следва да даде 
възможност за създаването и 
осъществяването на сътрудничество 
между поне две предприятия с оглед на 
постигането на целите на ОСП. 
Подпомагането може да включва всички 
аспекти на това сътрудничество, 
например създаването и поддържането 
на схеми за качество; съвместни 
дейности по опазване на околната среда 
и действия в областта на климата; 
насърчаване на кратките вериги на 
доставки и местните пазари; пилотни 
проекти; проекти на оперативните групи 
в рамките на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
проекти за местно развитие, 
интелигентни селища, клубове на 
купувачи и субекти, притежаващи 
селскостопански машини; земеделски 
партньорства; планове за управление на 
горите, включително агролесовъдство; 
мрежи и клъстери; социално селско 
стопанство; подпомагано от Общността 
селско стопанство; дейности в обхвата 
на програма LEADER; и създаване на 
групи на производителите и 
организации на производителите, както 
и други форми на сътрудничество, 
считани за необходими за постигане на 
специфичните цели на ОСП.
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15.10.2020 A8-0200/797

Изменение 797
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) ЕЗФРСР не следва да предоставя 
подпомагане за инвестиции, които биха 
навредили на околната среда. 
Следователно е необходимо в 
настоящия регламент да се предвидят 
редица правила за изключване, както и 
възможността за допълнително 
разработване на тези гаранции в 
делегирани актове. По-специално 
ЕЗФРСР не следва да финансира 
инвестиции в напоителни системи, 
които не допринасят за постигането или 
запазването на доброто състояние на 
свързаното водно тяло или тела, и 
инвестиции по залесяване, които не са 
съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите.

(50) ЕЗФРСР не следва да предоставя 
подпомагане за дейности, които биха 
навредили на околната среда или които 
не са в съответствие с целите, 
свързани климата, околната среда, 
хуманното отношение към 
животните и биологичното 
разнообразие. Следва да се постави 
акцент върху инвестициите, които 
носят както икономически ползи, 
така и ползи за околната среда. 
Следователно е необходимо в 
настоящия регламент да се предвидят 
редица по-специфични правила за 
изключване, както и възможността за 
допълнително разработване на тези 
гаранции в делегирани актове. 
По-специално ЕЗФРСР не следва да 
финансира инвестиции в напоителни 
системи, които не допринасят за 
постигането или запазването на доброто 
състояние на свързаното водно тяло или 
тела, и инвестиции по залесяване, които 
не са съвместими с целите, свързани с 
климата и околната среда, в 
съответствие с принципите за устойчиво 
управление на горите. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
органите изпълняват активна роля в 
екологията и управлението на 
горските пожари при всяко залесяване 
или повторно залесяване и засилват 
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15.10.2020 A8-0200/798

Изменение 798
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази програма ще допринесе за 
координиране на действията в рамките 
на политиките на Съюза и постигане на 
общата целeва стойност за изразходване 
на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на 
целите, свързани с климата. Очаква се 
действията по линия на ОСП да 
допринасят с 40 % от общия финансов 
пакет на ОСП за постигане на целите в 
областта на климата. По време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата ще бъдат набелязани 
съответните действия и те ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преглеждане.

(52) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
тази програма ще допринесе за 
координиране на действията и 
постепенно спиране на вредните за 
околната среда субсидии в рамките на 
политиките на Съюза и постигане на 
общата целeва стойност за изразходване 
на поне 30% от бюджета на ЕС в 
подкрепа на целите, свързани с климата. 
Действията по линия на ОСП следва да 
допринасят най-малко с 40% от общия 
финансов пакет на ОСП за постигане на 
целите в областта на климата. По време 
на подготовката и изпълнението на 
програмата ще бъдат набелязани 
съответните действия и те ще бъдат 
преразгледани в контекста на 
съответните процеси на оценка и 
преглеждане.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/799

Изменение 799
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 52 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) С оглед на значението на 
борбата срещу загубата на 
биологично разнообразие в 
съответствие със задълженията на 
Съюза за прилагане на Конвенцията за 
биологичното разнообразие и целите 
за устойчиво развитие на ООН тази 
програма ще допринесе за 
включването на мерки за опазване на 
биологичното разнообразие в 
политиките на Съюза, особено що се 
отнася до селскостопанските 
пространства и местообитания, и ще 
осигури 15 милиарда евро финансиране 
по ОСП в подкрепа на целите за 
биологично разнообразие, които да 
бъдат допълнени с 5 милиарда евро от 
държавите членки. По-специално 
това финансиране ще подпомогне 
мерките за опазване на биологичното 
разнообразие в съответствие с член 
28 и мерките за опазване на 
биологичното разнообразие в 
съответствие с членове 65 и 67.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/800

Изменение 800
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58 a) Съществуващата база от 
знания по отношение на 
количеството и качеството на 
наличната информация варира 
значително за целите на 
мониторинга на специфичните цели, 
посочени в член 6 от настоящото 
предложение. За някои специфични 
цели, по-специално за наблюдение на 
биологичното разнообразие, базата 
от знания в момента е малка или 
недостатъчно адаптирана за целите 
на създаването на стабилни 
показатели за въздействие, като 
например опрашителите и 
биологичното разнообразие на 
културите. Специфичните цели и 
показатели, определени за Съюза 
като цяло съответно в член 6 и 
приложение 1, следва да се основават 
на споделена или сравнима база от 
знания и методологии във всички 
държави членки. Комисията следва да 
определи области, в които 
съществуват пропуски в знанията 
или където базата от знания е 
недостатъчно адаптирана за целите 
на мониторинга на въздействието на 
ОСП. Комисията следва да използва 
бюджета на Съюза, за да предостави 
общ отговор на пречките, свързани 
със знанията и мониторинга във 
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връзка с всички специфични цели и 
показатели по член 6. Тя следва да 
изготви доклад по този въпрос не по-
късно от 31 декември 2020 г. и да 
публикува констатациите си.
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15.10.2020 A8-0200/801

Изменение 801
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Стратегията следва също така да 
подчертава взаимното допълване между 
инструментите на ОСП и останалите 
политики на Съюза. По-специално, 
всеки стратегически план по ОСП 
следва да взема предвид 
законодателството в областта на 
околната среда и климата, когато това 
е целесъобразно, и националните 
планове, произлизащи от това 
законодателство, следва да бъдат 
описани като част от анализа на 
положението към момента („SWOT 
анализ“). Целесъобразно е да се направи 
списък на законодателните 
инструменти, които следва да бъдат 
изрично посочени в стратегическия 
план по ОСП.

(59) Стратегията следва също така да 
подчертава взаимното допълване между 
инструментите на ОСП и други 
политики на Съюза, включително 
сближаването. По-специално всеки 
стратегически план по ОСП следва да 
взема предвид законодателството в 
областта на околната среда и климата и 
ангажиментите на Съюза за 
съгласуваност на политиките за 
развитие, а националните планове, 
произлизащи от това законодателство, 
следва да бъдат описани като част от 
анализа на положението към момента 
(„SWOT анализ“). Целесъобразно е да се 
направи списък на законодателните 
инструменти, които следва да бъдат 
изрично посочени в стратегическия 
план по ОСП.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/802

Изменение 802
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 68 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68a) Водата е основен 
производствен фактор за селското 
стопанство. Ето защо управлението 
на водите е основен въпрос и са 
необходими по-добри форми на 
управление на водите. Освен това 
изменението на климата ще има 
значително въздействие върху 
водните ресурси, с по-чести и 
интензивни периоди на суша, както и 
периоди на силни валежи. 
Съхраняването на вода през есента и 
зимата е разумно решение. В 
допълнение водните обекти 
подпомагат създаването на 
благоприятна среда за богато 
биологично разнообразие. Те също 
така дават възможност да се 
поддържат живи почвите и да има 
достатъчен поток във водните 
пътища, като по този начин се 
стимулират водните организми.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/803

Изменение 803
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Насочеността към резултатност, 
заложена в модела за осъществяване на 
политиката, изисква строга рамка за 
качеството на изпълнението, по-
специално тъй като стратегическите 
планове по ОСП биха допринесли за 
постигането на широки общи цели за 
други споделено управлявани политики. 
Политика, основаваща се на качеството 
на изпълнението, предполага 
извършването на годишни и 
многогодишни оценки въз основа на 
показатели за крайни продукти, 
резултати и въздействие, както е 
определено в рамката за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката. 
За тази цел следва да се подбере 
ограничен и целеви набор от 
показатели, който позволява възможно 
най-точно да се определи дали 
подпомаганите интервенции допринасят 
за постигането на предвидените цели. 
Показателите за резултатите и крайните 
продукти, отнасящи се до целите, 
свързани с климата и околната среда, 
могат да включват интервенции, 
установени в националните 
инструменти в областта на околната 
среда и климата, произтичащи от 
законодателството на Съюза.

(74) Насочеността към резултатност, 
заложена в модела за осъществяване на 
политиката, изисква строга рамка за 
качеството на изпълнението, по-
специално тъй като стратегическите 
планове по ОСП биха допринесли за 
постигането на широки общи цели за 
други споделено управлявани политики. 
Политика, основаваща се на качеството 
на изпълнението, предполага 
извършването на годишни и 
многогодишни оценки въз основа на 
показатели за крайни продукти, 
резултати и въздействие, както е 
определено в рамката за качеството на 
изпълнението, мониторинга и оценката. 
За тази цел следва да се подбере 
ограничен и целеви набор от 
показатели, който позволява възможно 
най-точно да се определи дали 
подпомаганите интервенции допринасят 
за постигането на предвидените цели. 
Показателите за резултатите и крайните 
продукти, отнасящи се до целите, 
свързани с климата и околната среда, 
като качеството и количеството на 
водите, следва да включват 
интервенции, установени в 
националните инструменти в областта 
на околната среда и климата, 
произтичащи от законодателството на 
Съюза.
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Изменение 804
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки включват в 
своите стратегически планове по ОСП 
определения за селскостопанска 
дейност, земеделска площ, хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
истински земеделски стопанин и млад 
земеделски стопанин:

1. Държавите членки включват в 
своите стратегически планове по ОСП 
определения за селскостопанска 
дейност, земеделска площ, хектар, 
отговарящ на условията за подпомагане, 
истински земеделски стопанин и млад 
земеделски стопанин:

a) „селскостопанската дейност“ се 
определя по начин, че да включва както 
производството на селскостопански 
продукти, изброени в приложение I към 
ДФЕС, включително памук и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, така 
и поддържането на земеделската площ в 
състояние, което да я прави подходяща 
за паша или обработване без 
подготвителни действия, които са извън 
рамките на обичайните земеделски 
методи и машини;

a) „селскостопанската дейност“ се 
определя по начин, че да включва както 
производството на селскостопански 
продукти, изброени в приложение I към 
ДФЕС, включително памук и дървесни 
култури с кратък цикъл на ротация, така 
и поддържането на земеделската площ в 
състояние, което да я прави подходяща 
за паша или обработване без 
подготвителни действия, които са извън 
рамките на обичайните земеделски 
методи и машини;

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи. Термините 
„обработваема земя“, „трайни 
насаждения“ и „постоянно затревени 
площи“ се определят от държавите 
членки в съответствие със следната 
рамка:

б) „земеделската площ“ се определя 
по начин, че да включва обработваема 
земя, трайни насаждения и постоянно 
затревени площи. Термините 
„обработваема земя“, „трайни 
насаждения“ и „постоянно затревени 
площи“ се определят от държавите 
членки в съответствие със следната 
рамка:

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 

i) „обработваема земя“ означава 
земя, обработвана за отглеждане на 
култури, или площ на разположение за 
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отглеждане на култури, но оставена под 
угар, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999 на Съвета28, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент;

отглеждане на култури, но оставена под 
угар, и включва площите, които са 
оставени под угар в съответствие с 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999 на Съвета28, член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 или член 65 от настоящия 
регламент;

ii) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянно 
затревени площи и постоянни пасища, 
които заемат земята в продължение на 
пет или повече години и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация;

ii) „трайни насаждения“ означава 
култури, за които не се прилага 
сеитбооборот, различни от постоянно 
затревени площи и постоянни пасища, 
които заемат земята в продължение на 
пет или повече години и дават реколта 
многократно, включително разсадници 
и дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация;

iii) „постоянно затревени площи и 
постоянни пасища“ (наричани заедно 
„постоянно затревени площи“) означава 
площи, които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет или повече 
години, и се използват за отглеждане на 
трева или други тревни фуражи, 
естествено растящи (саморазсадени) или 
чрез култивиране (изкуствено засети). 
Те могат да включват и други видове, 
като храсти и/или дървета, които са 
подходящи за паша или за производство 
на фуражи;

iii) „постоянно затревени площи и 
постоянни пасища“ (наричани заедно 
„постоянно затревени площи“) означава 
площи, които използват за отглеждане 
на трева или други тревни фуражи, 
естествено растящи (саморазсадени) или 
чрез култивиране (изкуствено засети), и 
които не са били включени в 
сеитбооборота на стопанството в 
продължение на пет години или 
повече, както и които не са били 
преоравани в продължение на пет 
години или повече. Определението 
включва и други видове, като храсти 
и/или дървета, които са подходящи за 
паша и други видове, като например 
храсти и/или дървета, подходящи за 
производство на фуражи, при условие 
че тревите и другите тревни фуражи 
продължават да преобладават;

iiiа) „временно затревените площи“ 
се определят като треви или тревни 
видове, отглеждани върху 
обработваема земя в продължение на 
по-малко от пет последователни 
години или над пет години, когато се 
извършва оран и повторно засяване. 
Те не се включват в целите относно 
поглъщането на въглерод или относно 
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климата.
Освен това държавите членки може 
да решат да считат за постоянно 
затревени площи:
a) подходяща за паша земя, която е 
част от установени местни 
практики, при които тревите и 
другите тревни фуражи традиционно 
не са преобладаващи в зоните за 
паша; и/или
б) подходяща за паша земя, в която 
тревите и другите тревни фуражи не 
са преобладаващи или липсват в 
зоните за паша;

в) за целите на видовете 
интервенции под формата на 
директните плащания „хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане“ се определя по начин, че 
да включва всякакъв вид земеделска 
площ в стопанството:

в) за целите на видовете 
интервенции под формата на 
директните плащания „хектар, 
отговарящ на условията за 
подпомагане“ се определя по начин, че 
да включва всякакъв вид земеделска 
площ в стопанството:

i) която, по време на годината, за 
която се иска подпомагане, се използва 
за селскостопанска дейност, или — в 
случай че площите се използват и за 
неселскостопански дейности, се 
използва предимно за селскостопански 
дейности, и която е на разположение на 
земеделския стопанин. Когато това е 
обосновано поради екологични 
причини, хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, могат да 
включват и някои площи, използвани за 
селскостопански дейности само веднъж 
на всеки две години.

i) която, по време на годината, за 
която се иска подпомагане, се използва 
за селскостопанска дейност, или — в 
случай че площите се използват и за 
неселскостопански дейности, се 
използва предимно за селскостопански 
дейности, и която е на разположение на 
земеделския стопанин. Когато това е 
обосновано поради екологични 
причини, хектарите, отговарящи на 
условията за подпомагане, могат да 
включват и някои площи, използвани за 
селскостопански дейности само веднъж 
на всеки две години.

която дава право на плащане съгласно 
дял III, глава II, раздел 2, подраздел 2 от 
настоящия регламент или по схемата за 
основно плащане или схемата за единно 
плащане на площ, установени в дял III 
от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и която:

която дава право на плащане съгласно 
дял III, глава II, раздел 2, подраздел 2 от 
настоящия регламент или по схемата за 
основно плащане или схемата за единно 
плащане на площ, установени в дял III 
от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и която:

– вече не отговаря на 
определението за „хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане“, установено 
в буква а) от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, в резултат на прилагането 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 

– вече не отговаря на 
определението за „хектар, отговарящ на 
условията за подпомагане“, установено 
в буква а) от Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013, в резултат на прилагането 
на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО 
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или Директива 2000/60/ЕО; или Директива 2000/60/ЕО;

– за времетраенето на съответното 
задължение на земеделския стопанин е 
залесена съгласно член 31 от Регламент 
(ЕО) № 1257/1999 или член 43 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 
22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или 
съгласно национална схема, чиито 
условия отговарят на член 43, 
параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 или член 22 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 или членове 65 и 67 
от настоящия регламент.

– за времетраенето на съответното 
задължение на земеделския стопанин е 
залесена съгласно член 31 от Регламент 
(ЕО) № 1257/1999 или член 43 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 
22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или 
съгласно национална схема, чиито 
условия отговарят на член 43, 
параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 или член 22 от Регламент 
(ЕС) № 1305/2013 или членове 65 и 67 
от настоящия регламент.

– за времетраенето на съответното 
задължение на земеделския стопанин е 
площ, оставена под угар съгласно 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 
1257/1999, съгласно член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно 
член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
или съгласно член 65 от настоящия 
регламент.

– за времетраенето на съответното 
задължение на земеделския стопанин е 
площ, оставена под угар съгласно 
членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) 
№ 1257/1999, съгласно член 39 от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно 
член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 
или съгласно член 65 от настоящия 
регламент.

Площите, използвани за производство 
на коноп, представляват хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, само ако използваните 
сортове имат съдържание на 
тетрахидроканабинол, не по-голямо от 
0,2 %;

Площите, използвани за производство 
на коноп, представляват хектари, 
отговарящи на условията за 
подпомагане, само ако използваните 
сортове имат съдържание на 
тетрахидроканабинол, не по-голямо от 
0,2 %;

г) „истински земеделски стопани“ 
се определят по начин, че да се 
гарантира, че не се предоставя 
подпомагане на доходите на лица, чиято 
селскостопанска дейност представлява 
само незначителна част от цялостната 
им икономическа дейност или чиято 
основна стопанска дейност не е 
селскостопанска, без да изключва от 
подпомагане земеделски стопани, които 
извършват разнородна дейност. 
Определението позволява да се прецени 
кои земеделски стопани не се считат за 
истински земеделски стопани въз 
основа на условия, като приходи, 
разходи за труд в стопанството, предмет 
на дружеството и/или включване в 
регистрите.

г) „истински земеделски стопани“ 
се определят по начин, че да се 
гарантира, че не се предоставя 
подпомагане на доходите на лица, чиято 
селскостопанска дейност представлява 
само незначителна част от цялостната 
им икономическа дейност или чиято 
основна стопанска дейност не е 
селскостопанска, без да изключва от 
подпомагане земеделски стопани, които 
извършват разнородна дейност. 
Определението позволява да се прецени 
кои земеделски стопани не се считат за 
истински земеделски стопани въз 
основа на условия, като приходи, 
разходи за труд в стопанството, предмет 
на дружеството и/или включване в 
регистрите.
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д) „млад земеделски стопанин“ се 
определя по начин, който включва:

д) „млад земеделски стопанин“ се 
определя по начин, който включва:

i) максимална възрастова граница, 
която не може да надвишава 40 години;

i) максимална възрастова граница, 
която не може да надвишава 40 години;

ii) условията за „ръководител на 
стопанство“;

ii) условията за „ръководител на 
стопанство“;

iii) подходящото обучение и/или 
необходимите умения.

iii) подходящото обучение и/или 
необходимите умения.

Or. en
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Изменение 805
Паскал Канфен
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Доклад A8-0200/2019
Петер Яр
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подкрепя грижите за 
околната среда и действията в областта 
на климата и да допринася за 
постигане на целите на Съюза, 
свързани с околната среда и климата;

б) да подкрепя и подобрява 
опазването на околната среда, 
действията в областта на климата и 
биологичното разнообразие; да 
постигне целите на Съюза, свързани с 
околната среда и климата;

Or. en


