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Изменение  3 

Чеслав Адам Шекерски 

от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

 

Доклад A8-0380/2017 

Алберт Дес 

Изменения на различни регламенти в областта на селското стопанство и развитието на 

селските райони 

COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD) 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1б. приема за сведение изявленията на 

Комисията, приложени към 

настоящата резолюция; 

Or. en 

За сведение, изявленията гласят следното : 

„Ad Член 1 - Развитие на селските райони 

 Удължаване на времетраенето на програмите за развитие на селските райони 

Разходи, свързани с програмите за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г., одобрени в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№1305/2013, ще продължат да могат да бъдат финансирани от ЕЗФРСР, ако са 

платени на бенефициерите най-късно до 31 декември 2023 г. Комисията ще 

разгледа възможностите за продължаване на подкрепата за развитие на селските 

райони след 2020 г. в контекста на своето предложение за следващата МФР. 

 Управление на риска 

Комисията потвърждава намерението си да извърши преглед на функционирането 

и ефективността на инструментите за управление на риска, които понастоящем са 

включени в Регламент (ЕС) №1305/2013, в контекста на предложението ѝ относно 

модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика. 
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 Санкции за Leader 

Комисията потвърждава намерението си да преразгледа ефективността и 

пропорционалността на санкциите за LEADER, включени в Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията. 

Относно член 2 - Хоризонтален регламент 

 Резерв за кризисни ситуации 

Комисията потвърждава, че функционирането на резерва за кризисни ситуации в 

селскостопанския сектор и възстановяването на бюджетните кредити, свързани с 

финансовата дисциплина, както е предвидено в членове 25 и 26, параграф 5 от 

Регламент (ЕС) № 1306/2013, ще бъдат преразгледани в контекста на 

подготовката за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) с цел да се 

даде възможност за ефективна и навременна намеса в периодите на пазарна криза. 

 Единен одит 

Комисията подкрепя подхода за единен одит, както се потвърждава от 

предложението за член 123 от новия Финансов регламент. Също така, Комисията 

потвърждава, че още в настоящата правна рамка за управление и контрол на 

земеделските разходи, създадена с Регламент (ЕС) № 1306/2013, вече се дава 

възможност за такъв подход и че това е отразено в нейната одитна стратегия за 

периода 2014—2020 г. По-специално, когато становището на сертифициращия 

орган в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се счита 

за надеждно, Комисията взема предвид това становище, когато се оценява 

нуждата от одити на съответната разплащателна агенция. 

Относно член 3 - Преки плащания 

 План за протеините 

Комисията потвърждава намерението си да преразгледа положението с търсенето 

и предлагането на растителни протеини в ЕС и да обмисли възможността за 

създаване на „Европейска стратегия за растителните протеини“ с оглед на по-
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нататъшното насърчаване на производството на растителни протеини в ЕС по 

икономически и екологично надежден начин. 

Относно член 4 - Обща организация на пазарите 

 Доброволно намаляване на производството 

Комисията потвърждава, че Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти вече съдържа, в 

членове 219 и 221, необходимата правна база, която ѝ позволява, при условие че 

има налични бюджетни ресурси, да се справя с пазарните смущения и други 

специфични проблеми, включително на регионално ниво, с възможност за 

предоставяне на пряка финансова помощ за земеделските производители. Освен 

това предложението на Комисията да се включи специфичен за сектора 

инструмент за стабилизиране на доходите към Регламент (ЕС) № 1305/2013 

относно подпомагане на развитието на селските райони ще даде възможност на 

държавите членки да включат в своите програми за развитие на селските райони 

възможността за компенсиране на земеделските производители в конкретен 

сектор, в случай на значителен спад в техните доходи.“ 

Освен това Комисията потвърждава, че член 219 позволява да се въведат, в случай 

на пазарни смущения или заплахата от тях, схеми, съгласно които помощта от 

Съюза се предоставя на производителите, които поемат ангажимент да намалят 

производството си на доброволна основа, включително необходимите 

подробности за работата на тази схема (Пример: Делегиран регламент (ЕС) № 

2016/1612 на Комисията, ОВ L 242, 9.9.2016 г., стр. 4). 

 Признаване на транснационалните междубраншови организации 

Комисията припомня, че правилата относно сътрудничеството между 

производителите за признаване на транснационални организации на 

производители, транснационални асоциации на организации на производители 

или транснационални междубраншови организации, включително необходимото 

административно сътрудничество между съответните държави членки, 
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понастоящем са установени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/232 на 

Комисията. Функционирането и адекватността на тези правила ще бъдат 

преразгледани в контекста на текущия процес на модернизиране и опростяване на 

ОСП. 

 Нелоялни търговски практики 

Комисията потвърждава, че е стартирала инициатива за веригата за доставка на 

храни, която понастоящем се осъществява чрез различните етапи, изисквани от 

Насоките за по-добро регулиране. Тя ще вземе решение относно евентуално 

законодателно предложение след приключването на тази процедура, ако е 

възможно през първата половина на 2018 г. 

 Сътрудничество между производителите 

Комисията взема под внимание споразумението между Парламента и Съвета 

относно измененията на членове 152, 209, 222 и 232. Комисията отбелязва, че 

измененията, приети от Парламента и Съвета, са съществени по своя характер и 

включени без оценка на въздействието, както се изисква от точка 15 на 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Това 

води до нежелано равнище на правна и процедурна несигурност, чието 

въздействие и последици не са известни.  

Тъй като промените в първоначалното предложение на Комисията, взети заедно, 

водят до важни промени в правната рамка, Комисията отбелязва със загриженост, 

че някои от новите разпоредби в полза на организации на производителите биха 

могли да имат за последица застрашаването на жизнеспособността и 

благосъстоянието на дребните земеделски производители и интереса на 

потребителите. Комисията потвърждава ангажимента си да поддържа ефективна 

конкуренция в селскостопанския сектор и да гарантира пълното действие на 

целите на ОСП, определени в член 39 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. В този контекст Комисията отбелязва, че измененията, 

договорени от съзаконодателите, предвиждат само много ограничена роля както 
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за Комисията, така и за националните органи за защита на конкуренцията, които 

да предприемат действия, за да запазят ефективната конкуренция.  

Съгласието като цяло на Комисията по предложението „Омнибус“, включително 

измененията, по които беше постигнато съгласие между Европейския парламент и 

Съвета, не засяга евентуални бъдещи предложения, които Комисията може да 

направи в тези области в контекста на реформата на общата селскостопанска 

политика за периода след 2020 г., и други инициативи, които са специално 

предназначени за решаването на някои от въпросите, засегнати от текста, приет от 

Европейския парламент и Съвета.  

Комисията изразява съжаление, че въпросът относно много ограничената роля 

както за Комисията, така и за националните органи за защита на конкуренцията с 

оглед на действията им за запазване на ефективната конкуренция, не е разгледан 

по задоволителен начин от съзаконодателите и изразява загриженост във връзка с 

възможните последствия от това ограничение за земеделските стопани и 

потребителите. Комисията отбелязва, че правният текст следва да се тълкува по 

начин, който е в съответствие с Договора, и по-специално по отношение на 

възможността на Комисията и националните органи за защита на конкуренцията 

да се намесят, ако дадена организация на производители, която обхваща голям 

дял от пазара, се опитва да ограничи свободата на действие на своите членове. 

Комисията изразява съжалението си, че тази възможност не е изрично 

гарантирана в правния текст.“ 

 

 

 


