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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати, с цел стимулиране на 
модернизацията и устойчивостта, в това 
число устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите.

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към надеждни доходи за 
земеделските стопани, с цел 
стимулиране на модернизацията и 
устойчивостта, в това число 
устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, в съответствие с 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение, 
и да допринесе за намаляване на 
свързаната с ЕС административна 
тежест за бенефициерите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
управлението си и да постигне по-
добри резултати с оглед на целите на 
ЕС, както и значително да намали 
бюрокрацията и административната 
тежест. В модела на ОСП, основан на 
постигането на резултати („модела за 
постигане на резултати“), Съюзът би 
трябвало да определя основните 
политически параметри, като цели на 
ОСП и основни изисквания, а 
държавите членки да носят по-голяма 
отговорност и да се отчитат в по-голяма 
степен, що се отнася до начините, по 
които постигат целите и целевите 
стойности. По-голямата субсидиарност 
би направила възможно по-успешното 
съобразяване с местните условия и 
потребности, посредством 
приспособяване на намесите на ОСП, 
така че подпомагането да има 
максимален принос за постигане на 
целите на ЕС.

(2) Тъй като е необходимо ОСП да 
усъвършенства начина, по който 
реагира на предизвикателствата и 
възможностите, когато такива се 
проявят на равнището на Съюза, на 
международно, национално, 
регионално, местно равнище и на 
равнището на земеделските стопанства, 
ОСП трябва да рационализира 
многостепенното си управление, да 
включи местните и регионалните 
органи и заинтересованите страни и 
да постигне по-добри резултати с оглед 
на целите на ЕС, както и значително да 
намали бюрокрацията и 
административната тежест. В модела на 
ОСП, основан на постигането на 
резултати („модела за постигане на 
резултати“), Съюзът би трябвало да 
определя основните политически 
параметри, като цели на ОСП и основни 
изисквания, а държавите членки да 
носят по-голяма отговорност и да се 
отчитат в по-голяма степен, що се 
отнася до начините, по които постигат 
целите и целевите стойности. По-
голямата субсидиарност би направила 
възможно по-успешното съобразяване с 
местните условия и потребности, 
посредством приспособяване на 
намесите на ОСП, така че 
подпомагането да има максимален 
принос за постигане на целите на ЕС.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В съответствие с член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) 
прилагането на ОСП следва да е 
съгласувано с целите на 
сътрудничеството за развитие.



AD\1174338BG.docx 5/16 PE630.370v02-00

BG

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да се осигури 
съгласуваност на ОСП, всичките 
интервенции на бъдещата ОСП следва 
да бъдат част от стратегически план за 
подпомагане, който да включва някои 
секторни интервенции, установени в 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета10.

(3) С цел да се осигури 
съгласуваност на ОСП, всичките 
интервенции на бъдещата ОСП следва 
да зачитат принципите на 
устойчивото развитие, равенството 
между половете и основните права и 
да бъдат част от стратегически план за 
подпомагане, който да включва някои 
секторни интервенции, установени в 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета10 .

_________________ _________________
10 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 
1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 
671).

10 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) 
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 
1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 
671).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Държавите членки могат, при 
поискване, да решат да признаят 
повече от веднъж организация на 
производители, която действа в 
няколко сектора, при условие че тази 
организация на производители 
отговаря на условията, посочени в 
член 154, параграф 1 от настоящия 
регламент.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 16 се добавя следният 
параграф: 
3а.  Държавите членки публикуват 
информация относно идентичността 
на дружествата, които са използвали 
публична интервенция, както и на 
купувачите на публични 
интервенционни запаси.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 81 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
класифицират винените сортове лози, 
когато:

Държавите членки могат да 
класифицират единствено винените 
сортове лози, които отговарят на 
следните условия:

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 81 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съответният сорт принадлежи 
към вида Vitis vinifera или Vitis 
Labrusca; или

a) въпросният сорт принадлежи 
към вида Vitis vinifera или произхожда 
от кръстоска на вида Vitis vinifera и 
други видове от рода Vitis;
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Обосновка

Vitis Labrusca е грозде с много по-ниско качество от Vitis vinifera и по принцип не се 
използва за винификация. Освен това въвеждането на нов растителен материал 
може да доведе до разпространение на болести, по-сериозни от тези, които е 
предназначен да компенсира, какъвто беше случаят в миналото с филоксерата, 
навлязла в Европа именно заради търсенето на резистентност към криптогамни 
заболявания.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1038/2013
Член 81 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съответният сорт 
принадлежи към кръстоска на 
видовете Vitis vinifera, Vitis Labrusca и 
други видове от рода Vitis.

б) сортът не е един от следните: 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
и Herbemont.

Обосновка

Vitis Labrusca е грозде с много по-ниско качество от Vitis vinifera и по принцип не се 
използва за винификация. Освен това въвеждането на нов растителен материал 
може да доведе до разпространение на болести, по-сериозни от тези, които е 
предназначен да компенсира, какъвто беше случаят в миналото с филоксерата, 
навлязла в Европа именно заради търсенето на резистентност към криптогамни 
заболявания.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 26 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а)  В член 222 се добавя следният 
параграф 1а:
1а. Обхватът на споразуменията и 
решенията, приети в съответствие с 
предходния параграф от признати 
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организации на производители или от 
асоциации на признати организации 
на производители или на признати 
междубраншови организации, може 
да бъде разширен, както е предвидено 
в член 164, без да е необходимо тези 
споразумения да имат една от целите 
на параграф 4 от настоящия член и 
при условията, определени от 
държавата членка.

Обосновка

Организациите на производители, асоциациите на организации на производители и 
междубраншовите организации следва да имат възможност да  разширяват обхвата 
на споразуменията, сключени съгласно член 222, така че да включва ситуациите на 
сериозни кризи.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – алинея -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 228/2013
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следното съображение 20а:
„20а) Междубраншовите 
селскостопански организации, 
признати съгласно член 157 от 
Регламент (ЕО) № 1308/2013 за 
установяване на обща организация на 
пазарите на селскостопански 
продукти, са основни оператори за 
развитието на селскостопанските 
сектори за диверсификация на най-
отдалечените региони, по-специално в 
секторите на животновъдството. И 
наистина, поради малкия си размер и 
островния си характер местните 
пазари в най-отдалечените региони са 
особено изложени на колебанията на 
цените, свързани с потоците на внос 
от останалата част на континента 
или от трети държави. 
Междубраншовите селскостопански 
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организации обединяват всички 
оператори, нагоре и надолу по 
веригата, които осъществяват 
дейност на пазара. По този начин те 
въвеждат колективни действия, 
които дават възможност на 
местното производство да се 
задържи на своя пазар, по-специално 
чрез събиране на данни или 
разпространяване на информация. За 
тази цел, независимо от членове 28, 
29 и 110 от ДФЕС, междубраншовите 
споразумения и вноските, събирани 
от тези организации в рамките на 
тези споразумения, следва да могат да 
бъдат разширени от съответната 
държава членка, така че да се 
обхванат всички селскостопански 
продукти, предлагани на местния 
пазар, независимо от техния 
произход, включително когато 
доходите от такива вноски 
финансират действия от полза само 
за местното производство или когато 
тези вноски се удържат на различен 
етап от търговията.“

( https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=BG )

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – алинея -1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вмъква се следният член 22a:
„Член 22а
Междубраншови споразумения
1. Държава членка може, след 
консултации със заинтересованите 
страни, да разшири междубраншово 
споразумение и да направи 
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задължителни за всички отделни 
икономически оператори или групи 
оператори, осъществяващи дейност 
на пазара на най-отдалечен регион, 
финансовите вноски, специално 
определени в това споразумение, при 
условие че: 
– междубраншовото споразумение е 
прието от междубраншова 
селскостопанска организация, която е 
призната съгласно член 157 от 
Регламент (ЕО) № 1308/2013 за 
установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и извършва 
дейност в най-отдалечен регион, и 
– междубраншовото споразумение се 
отнася до селскостопанско 
производство, предназначено 
единствено за местния пазар в този 
най-отдалечен регион. Финансовите 
вноски са предназначени за покриване 
на разходите, свързани с 
осъществяването на дейностите, 
посочени в това междубраншово 
споразумение, включително в полза 
само за местното производство. 
2. Разширяването на обхвата на 
споразумението се прилага за срок от 
една година, който може да бъде 
подновен. 
3. Държавата членка информира 
Комисията за всяко споразумение, 
чийто обхват е разширен съгласно 
настоящия член.“

( https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=BG )

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 1 – параграф 1 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: 278 410 000 EUR

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Азорските острови и Мадейра: 
102 080 000 EUR;

— за Азорските острови и Мадейра: 
106 210 000 EUR;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Канарските острови: 
257 970 000 EUR.

— за Канарските острови: 
268 420 000 EUR.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR;

— за отвъдморските департаменти 
на Франция: 35 000 000 EUR;
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Азорските острови и Мадейра: 
20 400 000 EUR;

— за Азорските острови и Мадейра: 
21 200 000 EUR;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

— за Канарските острови: 
69 900 000 EUR.

— за Канарските острови: 
72 700 000 EUR.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – алинея -1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 32 – параграф 4

Текст в сила Изменение

Член 32, параграф 4 се изменя, както 
следва:

4. Комисията включва в 
анализите, проучванията и оценките, 
които извършва в контекста на 
търговските споразумения и на 
Общата селскостопанска политика, 
специална глава за всеки въпрос от 

„4. Преди започването на 
търговски преговори, които могат да 
имат отражение върху селското 
стопанство в най-отдалечените 
региони, Съюзът извършва 
проучвания, анализи и оценки на 
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особен интерес за най-отдалечените 
региони.

въздействието на възможните 
последствия от тези преговори и 
адаптира мандата си за водене на 
преговори, за да се вземат предвид 
специфичните ограничения на най-
отдалечените региони и да се избегне 
всякакво отрицателно въздействие в 
тези региони. За тези проучвания на 
въздействието Комисията използва 
критериите в тази сфера, определени 
от ООН.“

( https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=BG )

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от EUR 23 
000 000.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от EUR 23 
930 000

Обосновка

В изменението се изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава EUR 6 830 000 .“.

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава EUR 7 110 000.“.
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Обосновка

В изменението се изисква запазването на настоящия пакет.
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