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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията цели насърчаване на устойчив и пазарно ориентиран 
селскостопански сектор, без да представлява фундаментална реформа. 

Докладчикът приветства пътя на реформа и счита, че трябва да се следва процесът на 
отваряне на пазара и опростяване на ОСП до 2013 г. Независимо от това следва да се 
гарантира, че реформите от 2003 г. са завършени преди да се предприеме 
революционно преструктуриране на ОСП.

Модулация и намаляване: Докладчикът е на мнение, че европейските земеделски 
стопани се нуждаят от надеждно планиране. Във време на покачващи се цени на 
изходната суровина не е оправдана допълнителна модулация Затова докладчикът по 
принцип не одобрява допълнителна прогресивна модулация: предложението въвежда 
повече бюрокрация и би могло просто да доведе до разделяне на по-големите 
стопанства и до допълнителна тежест за малките стопанства.

Кръстосано спазване: Докладчикът отхвърля всякакво разширяване на обхвата на 
кръстосаното спазване. Затова, той счита, че допълнителните критерии не следва да са 
задължителни, тъй като не отговарят на целите за намаляване на бюрократичните 
трудности и ненужната тежест.

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
Член 4  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Земеделски стопанин, който получава 
преки плащания, трябва да спазва 
законоустановените изисквания за 
управление, изброени в приложение II, 
и добрите селскостопански и 
екологични условия, установени в член 
6.

1. Земеделски стопанин, който получава 
преки плащания, трябва да спазва 
законоустановените изисквания за 
управление, изброени в приложение II, 
и добрите селскостопански и 
екологични условия, установени в член 
6, освен в случаите, когато това е 
неизпълнимо и непропорционално.

Or. en
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Обосновка

Принципът на опростяване на процедурите посредством кръстосано спазване е в 
противоречие с това предписание, с което отново се въвежда излишна тежест и 
бюрокрация. Повечето от изискуемите критерии вече са обхванати от съществуващи 
разпоредби на ЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 4  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният национален орган 
предоставя на земеделския стопанин 
списък със законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние, които той трябва да 
спазва.

2. Компетентният национален орган 
предоставя на земеделския стопанин 
списък със законоустановените 
изисквания за управление и условията 
за добро селскостопанско и екологично 
състояние.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изм. 1.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички суми за преки плащания, 
които трябва да се отпускат на един 
земеделски стопанин и които 
надвишават 5 000 EUR за една 
календарна година се намаляват за всяка 
година до 2012 г. със следните 
проценти:

1. Всички суми за преки плащания, 
които трябва да се отпускат на един 
земеделски стопанин и които 
надвишават 10 000 EUR за една 
календарна година се намаляват за всяка 
година до 2012 г. със следните 
проценти:

a) 2009: 7%,
б) 2010: 9%,
в) 2011: 11%,

a) 2009: 7%,
б) 2010: 9%,
в) 2011: 11%,
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г) 2012: 13%. г) 2012: 13%.
2. Намаленията, посочени в параграф 
1, се увеличават:
a) за суми в размер между 100 000 EUR 
и 199 999 EUR, с 3 процентни пункта,
б) за суми в размер между 200 000 EUR 
и 299 999 EUR, с 6 процентни пункта,
в) за суми в размер 300 000 EUR или 
повече, с 9 процентни пункта.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за 
преките плащания, които се дават на 
земеделските стопани от френските 
отвъдморски департаменти, от 
Азорските острови и от островите 
Мадейра, както и на тези от Канарските 
и Егейските острови.

2. Параграф 1 не се прилага за преките 
плащания, които се дават на 
земеделските стопани от 
френските отвъдморски департаменти, 
от Азорските острови и от островите 
Мадейра, както и на тези от Канарските 
и Егейските острови.

Or. en

Обосновка

Покачващите се цени на изходната суровина не оправдават допълнителна модулация. 
Прогресивната модулация следва да се заличи, тъй като е дискриминационна и 
санкционираща по отношение на едрите и ефективни земеделски стопани, които 
разчитат на икономия от мащаба и по-добро развитие на селските райони.  
Същевременно дребните земеделски стопани не следва да понасят допълнителна 
тежест.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 9  параграф 2  алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка засегната държава-членка обаче
получава най-малко 80 % от общите 
суми, които са били генерирани 
вследствие на модулация на 
територията на тази държава-членка. 3.

Всяка засегната държава-членка  
получава 100% от общите суми, които 
са били генерирани вследствие на 
модулация на територията на тази 
държава-членка. 3.

Or. en

Обосновка

С оглед на новите предизвикателства, следва да се гарантира, че всички суми, 
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получени в резултат на 5 % модулация, ще останат в съответната държава-членка, 
за да бъдат използвани както за посрещане на нови предизвикателства, така и по 
отношение на съществуващите мерки в държавите-членки.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 9  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Останалата сума, получена в резултат 
на прилагането на член 7, параграф 1 и 
сумите, получени в резултат на 
прилагането на член 7, параграф 2, се 
определят за държавата-членка, в която 
са били набрани съответните суми, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 128, параграф 2. Те се използват 
съгласно член 69, параграф 5а от 
Регламент (ЕИО) № 1698/2005.

4. Останалата сума, получена в резултат 
на прилагането на член 7, се определя 
изцяло за държавата-членка, в която са 
били набрани съответните суми, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 128, параграф 2. Те се използват 
съгласно член 69, параграф 5а от 
Регламент (ЕИО) № 1698/2005.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид новите предизвикателства заедно с наличните мерки и 
одобрените интервенции, следва да се гарантира достатъчно финансиране на 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Затова 
сумата от всички модулационни мерки следва да остане в съответната държава-
членка.

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение III  точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Опазване и управление на водите:
Опазване на водите срещу 
замърсяване и изтичане, и управление 
на използването на водите
– Изграждане на защитни ивици по 
продължението на течащи води,
– спазване на разрешителните 

заличава се
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процедури за използване на водите за 
напояване.

Or. en

Обосновка

Подходът следва да се съсредоточи върху опростяване на критериите за кръстосано 
спазване. Напротив, настоящото предложение разширява обхвата. Повечето от 
изискуемите критерии вече са обхванати от съществуващи разпоредби на ЕС, 
например относно растителната защита и наторяването.
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