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14.10.2020 A8-0199/215

Изменение 215
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Ан Сандер
от името на групата PPE
Пина Пичерно
от името на групата S&D
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Кшищоф Юргел
от името на групата ECR
Крис МакМанъс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46a) За да се гарантира по-голяма 
отчетност и прозрачност по 
отношение на подпомагането от 
ЕЗФРСР и ЕФГЗ, държавите членки 
следва да събират допълнителна 
информация относно структурите на 
собственост чрез интегрираната 
система за администриране и 
контрол. За да се улесни 
наблюдението на концентрацията на 
земя и на структурите на 
собственост, както и разследването 
на потенциални конфликти на 
интереси, корупция и поведение с цел 
измама, бенефициерите следва, 
когато е приложимо, да посочат 
самоличността на своето 
предприятие майка или предприятия 
майки. Заявителите следва да бъдат 
улеснени, за да се сведе до минимум 
административната тежест, 
например предварително попълнени 
формуляри за заявления и достъп до 
подходящи данни.
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14.10.2020 A8-0199/216

Изменение 216
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Ан Сандер
от името на групата PPE
Пина Пичерно
от името на групата S&D
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Кшищоф Юргел
от името на групата ECR
Крис МакМанъс
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Съображение 66 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66a) След исканията на 
Европейския парламент1a  за по-
голяма прозрачност относно 
разпределението на земеделската 
земя и концентрацията на земя, коио 
оказват въздействие върху достъпа до 
земя за земеделските стопани, и 
становищата на Омбудсмана1б и 
Сметната палата относно 
необходимостта да се хвърли повече 
светлина върху структурите на 
собственост, свързани с 
бенефициерите по ОСП, в контекста 
на възможни измами и злоупотреби 
със средства на ЕС, и като се има 
предвид, че наличните 
статистически данни 1в предоставят 
ограничена картина на 
собствеността и контрола на 
земеделските стопанства; С цел да се 
улесни мониторингът от страна на 
публичните органи на заграбването 
на земя и концентрацията на земя и 
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да се гарантира по-голяма отчетност 
и прозрачност по отношение на 
подпомагането от ЕЗФРСР и ЕФГЗ, 
информацията относно структурите 
на собственост следва също да се 
предоставя на обществеността. 
списъкът на бенефициерите на 
средства по ОСП, публикуван 
впоследствие от държавите членки, 
следва, когато е приложимо, да 
позволява също така идентифициране 
на предприятията майки. Това би 
допринесло значително за 
наблюдението на структурите на 
собственост и би улеснило 
разследването на потенциални 
конфликти на интереси, корупция и 
измамно поведение.
__________________
1а Доклад на ЕП относно актуалното 
положение във връзка с 
концентрацията на земеделска земя в 
ЕС (2016/2141 (INI))
1б Решение на Европейския омбудсман 
по дело 1782/2019/EWM
1в Регламент № 2018/1091 относно 
интегрираната статистика на 
земеделските стопанства
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14.10.2020 A8-0199/217

Изменение 217
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Ан Сандер
от името на групата PPE
Пина Пичерно
от името на групата S&D
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Кшищоф Юргел
от името на групата ECR
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „основни изисквания на Съюза“ 
означава изискванията, установени в 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП] и в 
настоящия регламент.

в) „основни изисквания на Съюза“ 
означава изискванията, установени в 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], в 
настоящия регламент, в Регламент 
(ЕС) 2018/1046 (Финансов регламент) 
и в Директива 2014/24/EС (Директива 
за обществените поръчки).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Изменение 218
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Ан Сандер
от името на групата PPE
Пина Пичерно
от името на групата S&D
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Кшищоф Юргел
от името на групата ECR
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка ограничава броя 
на акредитираните си разплащателни 
агенции, както следва:

Като взема под внимание 
конституционните си разпоредби, 
всяка държава членка ограничава броя 
на акредитираните си разплащателни 
агенции, както следва:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Изменение 219
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Ан Сандер
от името на групата PPE
Пина Пичерно
от името на групата S&D
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Кшищоф Юргел
от името на групата ECR
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до една-единствена агенция за 
управлението на разходите по линия 
както на ЕФГЗ, така и на ЕЗФРСР.

б) до една-единствена агенция за 
управлението на разходите по линия 
както на ЕФГЗ, така и на ЕЗФРСР, 
когато съществуват само една 
агенция на национално равнище.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Изменение 220
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/… [новия 
Финансов регламент] („Финансовия 
регламент“) лицето, отговарящо за 
акредитираната разплащателна агенция, 
изготвя и предоставя на Комисията до 
15 февруари на годината, следваща 
съответната финансова година, 
следното:

За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
(„Финансовия регламент“) и за да се 
осигури законосъобразността и 
редовността, лицето, отговарящо за 
акредитираната разплащателна агенция, 
изготвя и предоставя на Комисията до 
15 февруари на годината, следваща 
съответната финансова година, 
следната информация:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Изменение 221
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) годишно обобщение на 
окончателните одитни доклади и на 
извършените проверки, включително 
резултатите от тях;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Изменение 222
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Ан Сандер
от името на групата PPE
Пина Пичерно
от името на групата S&D
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Кшищоф Юргел
от името на групата ECR
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Координиращи органи

1. В случаите на акредитиране на 
повече от една разплащателна 
агенция в държава членка, въпросната 
държава членка определя публичен 
координиращ орган, като му възлагат 
следните задачи:
a) да систематизира 
документите, данните и 
информацията, които трябва да 
бъдат предоставени на Комисията, и 
да изпраща тази информация на 
Комисията;
б) да предприема или да 
координира действия с оглед 
отстраняването на пропуски от общ 
характер и да информира Комисията 
за всеки от тях, както и за всяко по-
нататъшно развитие;
в) да обезпечава хармонизираното 
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прилагане на правилата на Съюза.
Координиращият орган подлежи на 
специално акредитиране от страна 
на държавата членка по отношение 
на обработването на информация от 
финансово естество, посочена в първа 
алинея, буква а).
Документите, данните и 
информацията, посочени в член 8, 
параграфи 3 и 3а, представени от 
разплащателните агенции и които 
трябва да бъдат предоставяни от 
координиращия орган, попадат в 
обхвата на становището на 
сертифициращия орган, посочено в 
член 11, параграф 1, и се предават 
заедно с декларация за управлението, 
която се отнася за всички тези 
документи.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Изменение 223
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 Член 39

Спиране на плащания във връзка с 
многогодишния мониторинг на 

качеството на изпълнението

Спиране и намаляване на плащания във 
връзка с многогодишния мониторинг на 

качеството на изпълнението

1. В случай на забавен или 
недостатъчен напредък към постигането 
на целевите стойности, определени в 
националния стратегически план по 
ОСП и подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
Комисията може да поиска от 
съответната държава членка да 
приложи необходимите корективни 
мерки в съответствие с план за 
действие, който да бъде изготвен в 
рамките на консултации с 
Комисията и да съдържа ясни 
показатели за напредъка.

1. В случай на забавен или 
недостатъчен напредък към постигането 
на етапните цели за показателите за 
резултати и когато отчетената 
стойност на един или повече от 
показателите за резултати, 
определени в националния 
стратегически план по ОСП и 
подложени на мониторинг в 
съответствие с членове 115 и 116 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], 
показва недостиг в размер на повече от 
25% за съответната година на 
докладване, засегнатата държава 
членка представя обосновка за този 
недостиг преди посочената в член 122 
от настоящия регламент срещу за 
преглед.

Когато съответната държава членка 
не може да представи обосновка за 
недостига, по време на срещата за 
преглед Комисията може да поиска 
от съответната държава членка да 
изготви и установи, в рамките на 
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консултации с Комисията, план за 
действие и да изпълни този план за 
действие.
Съответната държава членка 
представя на Комисията, в срок от 
три месеца след искането на 
Комисията, плана за действие, 
посочен във втора алинея, 
включително необходимите 
корективни мерки и очаквания срок за 
тяхното изпълнение. В този план за 
действие ясно се посочват 
интервенциите, свързани с 
показателите за резултатите, за 
които е бил установен недостигът. 
Комисията или уведомява писмено 
съответната държава членка, че 
приема плана за действие, или 
изпраща искане до съответната 
държава членка за внасяне на 
изменения в него. Съответната 
държава членка спазва плана за 
действие и спазва очаквания срок за 
неговото изпълнение във вида, приет 
от Комисията.

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на плановете за действие и 
процедурата за изготвяне на такива 
планове. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 101, параграф 3.

С цел определяне на плановете за 
действие, посочени в настоящия 
параграф, Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 100 за допълване на настоящия 
регламент чрез определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на посочените планове за 
действие, включително, по-специално, 
определяне на показателите за 
напредъка и процедурата за определяне 
на на тези планове.

2. Ако държавата членка не успее 
да представи или да приложи посочения 
в параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

2. Ако съответната държава 
членка не успее да представи или 
приложи посочения в параграф 1 план 
за действие или ако представеният от 
посочената държава членка план за 
действие очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията,след 
консултации със съответната 
държава членка и възможност за 
предоставяне в рамките на период, 
който не превишава 30 дни, на 
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отговор от нейна страна, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в 
член 30. Ако съответната държава 
членка е изпратила отговор и 
представила своите забележки, а 
Комисията е счела тези забележки за 
недостатъчни, Комисията, когато е 
необходимо и най-късно при 
приемането на акта за изпълнение, 
предоставя обосновка защо 
представените забележки не са 
достатъчни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.
Комисията взема предвид посочения 
график за изпълнение на плана за 
действие преди всяко започване на 
процедура за спиране съгласно 
настоящия член. Комисията също 
така взема предвид случаите на 
непреодолима сила и сериозна 
социално-икономическа криза, които е 
можело да попречат на държавата 
членка да изпълни правилно своя план 
за действие, включително 
постигането на съответните етапни 
цели.

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, свързани с 
интервенциите, които трябва да бъдат 
обхванати от плана за действие. 
Комисията възстановява сумите, чието 
плащане е било спряно, когато въз 
основа на прегледа на качеството на 
изпълнението, посочен в член 121 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], се 
установи, че е постигнат задоволителен 
напредък към постигането на целевите 
стойности. Ако пропуските не бъдат 
отстранени до приключване на 
изпълнението на националния 

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, свързани с 
интервенциите, които трябва да бъдат 
обхванати от плана за действие. 
Комисията възстановява сумите, чието 
плащане е било спряно, когато въз 
основа на прегледа на качеството на 
изпълнението, посочен в член 121 от 
Регламент (ЕС) …/… [Регламента за 
стратегическите планове по ОСП], се 
установи, че е постигнат задоволителен 
напредък към постигането на 
целевите стойности за показателите 
за резултати и докладваните 
стойности за показателите за 
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стратегически план по ОСП, Комисията 
може да приеме акт за изпълнение, с 
който окончателно да намали сумите, 
чието плащане е било спряно, от 
средствата за съответната държава 
членка.

резултати. За целите на настоящия 
член „задоволителен напредък“ 
означава, че съответната държава 
членка е изпълнила плана за действие, 
а достигнатите етапни цели и 
докладваната стойност на 
съответните показатели за 
резултатите представляват 
недостиг от по-малко от 25% за 
съответната отчетна година.
Съответната държава членка може 
доброволно да уведоми Комисията за 
напредъка по плана за действие през 
бюджетната година, за да се даде 
възможност на Комисията да оцени 
осъществения напредък в 
постигането на етапните цели. Ако 
дадена държава членка може да 
докаже, че недостигът, довел до 
спирането, е намален до по-малко от 
25% през бюджетната година, 
спрените суми се възстановяват.
Ако пропуските не бъдат отстранени 
до приключване на изпълнението на 
националния стратегически план по 
ОСП, Комисията може да приеме акт 
за изпълнение, с който окончателно 
да намали сумите, чието плащане е 
било спряно, от средствата за 
съответната държава членка.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им и 
условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100, с 
които настоящият регламент се допълва 
с правила относно размера на 
плащанията и срока на спирането им и 
условия за възстановяване или 
намаляване на тези суми с оглед на 
многогодишния мониторинг на 
качеството на изпълнението.

3. Актовете за изпълнение, 
предвидени в параграфи 1 и 2, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

3. Актовете за изпълнение, 
предвидени в параграфи 1 и 2, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.

Преди да приеме посочените актове за 
изпълнение, Комисията информира 
съответната държава членка за 

Преди да приеме посочените актове за 
изпълнение, Комисията информира 
съответната държава членка за 
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намерението си и я приканва да 
отговори в срок, не по-кратък от 30 дни.

намерението си и я приканва да 
отговори в срок, не по-кратък от 30 дни.

Or. en
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Изменение 224
Улрике Мюлер
от името на групата Renew
Ан Сандер
от името на групата PPE
Пина Пичерно
от името на групата S&D
Тили Мец
от името на групата Verts/ALE
Кшищоф Юргел
от името на групата ECR
Крис МакМанъс

Доклад A8-0199/2019
Улрике Мюлер
Общата селскостопанска политика на ЕС: финансиране, управление и мониторинг
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 Член 40

Спиране на плащания поради пропуски 
в системите за управление

Спиране на плащания поради пропуски 
в системите за управление

1. В случай на сериозни пропуски 
във функционирането на системите за 
управление Комисията може да поиска 
съответната държава членка да приложи 
необходимите корективни мерки в 
съответствие с план за действие, който 
да бъде изготвен в рамките на 
консултации с Комисията и да съдържа 
ясни показатели за напредъка.

1. Когато бъдат установени 
сериозни недостатъци във 
функционирането на системите за 
управление и те бъдат посочени в 
декларацията за управлението на 
дадена разплащателна агенция, 
според становището на 
сертифициращия орган или по време 
на проверките на Комисията съгласно 
член 47, Комисията изисква от 
съответната държава членка да 
отговори и да представи коментари 
по констатациите в срок от два 
месеца след искането, за да оцени 
необходимостта от коригиращи 
действия и, когато е необходимо, 
план за действие. След изтичането на 
този срок Комисията изисква, когато 
е необходимо, от съответната държава 
членка да приложи необходимите 
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корективни мерки в съответствие с план 
за действие, който се изготвя в рамките 
на консултации с Комисията и съдържа 
ясни показатели за напредъка.

Съответната държава членка 
представя на Комисията, в срок от 
три месеца след искането на 
Комисията, плана за действие, 
посочен в първа алинея, включително 
необходимите корективни мерки и 
очаквания срок за тяхното 
изпълнение. Комисията или уведомява 
писмено съответната държава 
членка, че приема плана за действие, 
или изпраща искане до съответната 
държава членка за внасяне на 
изменения в него. Съответната 
държава членка спазва плана за 
действие и спазва очаквания срок за 
неговото изпълнение във вида, приет 
от Комисията.

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на 
допълнителни правила относно 
елементите на плановете за действие и 
процедурата за изготвяне на такива 
планове. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 101, параграф 3.

Комисията може да приема делегирани 
актове в съответствие с член 100 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне на допълнителни 
правила относно елементите на 
плановете за действие, посочени в 
настоящия параграф, и процедурата за 
изготвяне на такива планове.

2. Ако държавата членка не успее 
да представи или да приложи посочения 
в параграф 1 план за действие или ако 
този план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, Комисията 
може да приема актове за изпълнение за 
спиране на месечните плащания, 
посочени в член 19, параграф 3, или на 
междинните плащания, посочени в член 
30.

2. Ако държавата членка не успее 
да представи или да приложи посочения 
в параграф 1 от настоящия член план 
за действие без обосновка или ако този 
план очевидно е недостатъчен за 
коригиране на ситуацията, или още ако 
той не е бил приложен в 
съответствие с писменото искане на 
Комисията, както е посочено в този 
параграф, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за спиране на 
месечните плащания, посочени в 
член 19, параграф 3, или на междинните 
плащания, посочени в член 30. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.
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Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, направени от 
държавите членки, в случай че са 
налице пропуски, за срок, определен в 
актовете за изпълнение, посочени в 
първа алинея, който не надвишава 12 
месеца. Ако причините за спирането на 
плащанията продължават да са налице, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за удължаване на този срок 
с допълнителни срокове, които общо не 
надвишават 12 месеца. Сумите, чието 
изплащане e спряно, се вземат под 
внимание при приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в член 53.

Спирането на плащания се прилага в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност по отношение на 
съответните разходи, направени от 
държавите членки, в случай че са 
налице пропуски, за срок, определен в 
актовете за изпълнение, посочени в 
първа алинея, който не надвишава 12 
месеца. Ако причините за спирането на 
плащанията продължават да са налице, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за удължаване на този срок 
с допълнителни срокове, които общо не 
надвишават 12 месеца. Сумите, чието 
изплащане e спряно, се вземат под 
внимание при приемането на актовете за 
изпълнение, посочени в член 53.

3. Предвидените в настоящия 
член актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 101, 
параграф 2.
Преди да приеме актовете за 
изпълнение, посочени в параграф 2, 
Комисията информира съответната 
държава членка за намерението си и я 
приканва да отговори в срок, не по-
кратък от 30 дни.

3. Преди да приеме актовете за 
изпълнение, посочени в параграф 2, 
Комисията информира съответната 
държава членка за намерението си и я 
приканва да отговори в срок, не по-
кратък от 30 дни. Ако съответната 
държава членка е изпратила отговор 
и представила своите забележки, а 
Комисията е счела тези забележки за 
недостатъчни, Комисията, когато е 
необходимо и най-късно при 
приемането на акта за изпълнение, 
предоставя обосновка защо 
представените забележки не са 
достатъчни.

В актовете за изпълнение, с които се 
определят месечните плащания 
посочени в член 19, параграф 3, или 
междинните плащания, посочени в член 
30, се вземат предвид актовете за 
изпълнение, приети съгласно първа 
алинея от настоящия параграф.

В актовете за изпълнение, с които се 
определят месечните плащания 
посочени в член 19, параграф 3, или 
междинните плащания, посочени в член 
30, се вземат предвид делегираните 
актове, приети съгласно трета алинея 
от параграф 1.

Or. en
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